
Uznesenie č. 149/2017 
Z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 02.07.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva.

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 02.07.2017

Uznesenie č. 150/2017 
Z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 02.07.2017

___________________________________________________________________________

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, registri „C“, LVč. 519, parc. č. 174, charakterizovaná ako
záhrada o výmere 2.553 m2; LVč. 38, parc. č. 175, charakterizovaná ako zastavaná plocha a

nádvorie o výmere 832 m2, na ktorej je postavený rodinný dom so súp. č. 92, pre p. Slavomíra
Horňáka a Nikolu Biačkovú za 16.000,00 €, podľa § 9 a) ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Z. z. o

majetku obcí, z dôvodu vhodného osobitného zreteľa, nakoľko dlhodobo užívajú nehnuteľnosti a
uhrádzajú všetky poplatky voči obci.

OZ poveruje starostu obce p. Pavla Balogha na všetke úkony súvisiace s prevodom tohto majetku.

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 02.07.2017



Uznesenie č. 151/2017 
Z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 02.07.2017

___________________________________________________________________________

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

zamieta 

žiadosť p. Petra Verešpeja o zámenu nehnuteľností. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 02.07.2017

Uznesenie č. 152/2017 
Z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 02.07.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje

otváracie hodiny prevádzky Pohostinstva p. Eriky Žotániovej. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 02.07.2017



Uznesenie č. 153/2017 
Z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 02.07.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 bez pripomienok. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 02.07.2017

Uznesenie č. 154/2017 
Z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 02.07.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje

otváracie hodiny prevádzky „Obec Čerhov – Obchod“.  

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 02.07.2017



Uznesenie č. 155/2017 
Z 24. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 02.07.2017

___________________________________________________________________________

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

berie na vedomie 

informácie o prácach na obecnom obchode. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 02.07.2017
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