
Uznesenie č. 140/2017 
Z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 29.05.2017

___________________________________________________________________________

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, 29.05.2017

Uznesenie č. 141/2017 
Z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 29.05.2017

___________________________________________________________________________

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

A) schvaľuje 

zriadenie obecného obchodu.

B) schvaľuje 

vyčlenenie mimoriadneho nákladu z rozpočtu obce v sume 2.200,00 € na nákup technického
vybavenia obchodu. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 29.05.2017



Uznesenie č. 142/2017 
Z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 29.05.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

osadenie dvoch dopravných značiek typu: Zákaz vjazdu všetkých nákladných vozidiel (ktoré majú
viac ako 3500 t) ku cerkvi a k domu p. Gedrovej obe smerom z Dlhej na Cintorínsku ulicu. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 29.05.2017

Uznesenie č. 143/2017 
Z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 29.05.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

zmenu otváracích hodín v prevádzke p. M. Goru. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 29.05.2017



Uznesenie č. 144/2017 
Z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 29.05.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

otváracie hodiny prevádzky p. Mirgovej. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 29.05.2017

Uznesenie č. 145/2017

Z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 29.05.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

kúpu bytu č. 1 v bytovom dome, na parc. č. 403, so súp. č. 159 o celkovej výmere 57,926 m2 a
nebytových priestorov –  pivnica č. 1 a 5, nachádzajúcich sa na LV č. 608, registra „C“ od p.

Mariána Hrivňáka a p. Marcely Hrivňákovej za 18.000,00 €. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 29.05.2017



Uznesenie č. 146/2017 
Z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 29.05.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

kúpu bytu č. 1 v bytovom dome, na parc. č. 401, so súp. č. 160 o celkovej výmere 57,926 m2 a
nebytových priestorov – pivnice č. 2 a 7 o celkovej výmere 8,64 m2, nachádzajúcich sa na LV č.

609, registra „C“ od p. Pavela Bajusa a p. Kataríny Bajusovej za 16.000,00 €. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 29.05.2017

Uznesenie č. 147/2017 
Z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 29.05.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

predaj 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, za 17.000,00 € pre p. Ing. Smutného. 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, ktoré sú v súčasnosti predmetom dedičského

konania - tieto pozemky budú po jeho ukončení predané p. Ing. Smutnému za 1,00 €, podľa § 9 a)
ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, z dôvodu vhodného osobitného zreteľa,

nakoľko p. Ing. Smutný dlhodobo užíva nehnuteľnosti a uhrádza všetky poplatky voči obci.

                                                                                 Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 29.05.2017



Uznesenie č. 148/2017 
Z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 29.05.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

predaj nehnuteľností zapísaných v k. ú. obce Čerhov, na LV č. 457 a 350, registra „C“. Predmetom
tejto zmluvy je prevod vlastníctva: rodinný dom, súp. č. 69, na parc. č. 345; záhrada na parc. č. 344

o výmere 1233 m2; zastavaná plocha a nádvorie na parc. č. 345 o výmere 804 m2 pre firmu
Newport Assets, s.r.o. 8.000,00 €, podľa § 9 a) ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku

obcí, z dôvodu vhodného osobitného zreteľa, nakoľko firma dlhodobo užíva nehnuteľnosti a
uhrádza všetky poplatky voči obci.

                                                                                 Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 29.05.2017
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