
Uznesenie č. 127/2017 
Z 20. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 06.02.2017

___________________________________________________________________________

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čerhov v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

program rokovania obecného zastupiteľstva

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 06.02.2017

Uznesenie č. 128/2017 
Z 20. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 06.02.2017

___________________________________________________________________________

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čerhov v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. 

A) Schvaľuje 
záverečný účet obce Čerhov za rok 2016 a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez

výhrad. 

B) Schvaľuje 
odpis daňových pohľadávok voči firme ERBE Stavebniny s.r.o. z dôvodu ich

nevymožiteľnosti.

C) schvaľuje 
vytvorenie pohľadávok voči firme Agent 007

D) Schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 427,89 €.

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 06.02.2017



Uznesenie č. 129/2017 
Z 20. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 06.02.2017

___________________________________________________________________________

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čerhov v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. 

A) Schvaľuje 
Rozpočet obce Čerhov na rok 2017, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

B) Berie na vedomie 
Rozpočet obce Čerhov na roky 2018-2019, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 06.02.2017

Uznesenie č. 130/2017 
Z 20. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 06.02.2017

___________________________________________________________________________

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čerhov v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

vyhodnotenie obecnej zabíjačky. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 06.02.2017



Uznesenie č. 131/2017 
Z 20. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 06.02.2017

___________________________________________________________________________

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čerhov v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. 

A) schvaľuje 
odkúpenie nehnuteľností – potraviny a pohostinstvo od Ing. Emila Nemeta.

B) poveruje 
starostu obce na jednanie s Ing. Emilom Nemetom ohľadom stanovania podmienok na kúpu

nehnuteľností.

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 06.02.2017
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