
Uznesenie č. 132/2017 
Z 21. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 03.04.2017

___________________________________________________________________________

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, 03.04.2017

Uznesenie č. 133/2017 
Z 21. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 03.04.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

schvaľuje kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. obce Čerhov, registry „C“, LVč. 371, parc.
č. 341 o výmere 559 m2 – zastavaná plocha a nádvorie; parc. č. 342 o výmere 808 m2 – záhrada; 
rodinný dom súp. č. 170, na parc. 341, LV č. 1042 - orná pôda, na parc. č. 946/1 o celkovej výmere
133 m2, orná pôda, na parc. č. 946/2 o celkovej výmere 11 m2, a orná pôda, na parc. č. 946/3 o 
celkovej výmere 31 m2, od p. Anny Lukačovej, za 10.000,00 € a nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú
na LV č. 1041, registra „E“ - parc. č. 943/1, charakterizovanej ako orná pôda o výmere 1.448 m2 a 
pozemky  nezaradené  do  pôdneho  fondu,  nachádzajúce  sa  na  parc.  č.  339,  registra  „C“
charakterizovaná  ako  záhrada  o  celkovej  výmere  1.064  m2  a  parc.  č.  340,  registra  „C“
charakterizovaná ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1.109 m2, sú nehnuteľnosti,
ktoré  sú  v  súčasnosti  predmetom dedičského  konania.  Tieto  pozemky budú  po  jeho  ukončení
predané obci Čerhov za 1,00 €.

Hlasovanie: za:              5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár)
                     proti :         0        
                   zdržal sa:    0   

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 03.04.2017



Uznesenie č. 134/2017 
Z 21. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 03.04.2017

___________________________________________________________________________

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

A: poveruje

starostu obce na jednanie s firmou SOAS, a.s. ohľadom odkúpenia ich budovy a pozemku, ktoré sa
nachádzajú na LVč. 543. 

B: poveruje 

starostu obce na jednanie s firmou Coop Jednota ohľadom prípravy zmluvy o budúcej zmluve na
umiestnenie obchodu v obci. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 03.04.2017

Uznesenie č. 135/2017 
Z 21. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 03.04.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

predaj nehnuteľností v k.ú. Obce Čerhov, registry „C“, LVč. 221, parc. č. 453/1 o výmere 261 m2 –
zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 453/2 o výmere 135 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, parc. č.
454/2 o výmere 472 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 454/3 o výmere 46 m2 – zastavaná
plocha a nádvorie, pre p. Dominiku Kempecovú a Lukáša Kempeca za 7.000,00 €.  Podľa § 9 a)
ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, z dôvodu vhodného osobitného zreteľa,
nakoľko p. Kempecová a p. Kempec dlhodobo užívajú nehnuteľnosť a uhrádzajú všetky poplatky

voči obci.

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 03.04.2017



Uznesenie č. 136/2017 
Z 21. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 03.04.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

Dodatok č. 1 k VZN obce Čerhov č. 1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti, ktorým sa dopĺňa § 8.  

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 03.04.2017

Uznesenie č. 137/2017 
Z 21. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 03.04.2017

___________________________________________________________________________

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

poveruje 

starostu obce na zrušenie bankového účtu futbalového klubu Čerhov. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 03.04.2017



Uznesenie č. 138/2017 
Z 21. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 03.04.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje

Rozpočtové opatrenia č. 1/2017, 2/2017 a 3/2017 bez pripomienok.

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 03.04.2017
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