
Uznesenie č. 156/2017 
Z 25. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 13.08.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

program rokovania obecného zastupiteľstva bez zmien a doplnkov.

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 13.08.2017

Uznesenie č. 157/2017 
Z 25. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 13.08.2017

___________________________________________________________________________

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

a) schvaľuje obstaranie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce v zmysle § 17 zákona č. 
50/1976 Zb. o úzmenoom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a 
doplnenie do Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čerhov, parcely 502 a 503 – plocha 
dopravy a dopravných zariadení. Ide o plochy statickej dopravy – parkoviská a garáže, a plochy 
dopravných zariadení – pneuservis, STK, oprava a údržba vozidiel. Prístupné doplnkové funkcie – 
stravovanie, rýchle občerstvenie. 

b) schvaľuje obstarávanie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čerhov s úplnou úhradou 
finančných nákladov zo strany žiadateľa v zmysle § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. 

c) poveruje starostu zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čerhov s 
úplnou úhradou finančných nákladov zo strany žiadateľa v zmysle § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 13.08.2017



Uznesenie č. 158/2017 
Z 25. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 13.08.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

VZN č. 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 13.08.2017

Uznesenie č. 159/2017 
Z 25. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 13.08.2017

___________________________________________________________________________

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

neschvaľuje 

žiadosti o nájom bytov p. Olaha a P. Verešpejovej. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 13.08.2017



Uznesenie č. 160/2017 
Z 25. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 13.08.2017

___________________________________________________________________________

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

potvrdzuje, 

že pozemok nachádzajúci sa na parc. č. 249 (registra „C“), ktorá sa prekrýva s parc. č. 169/1
(registra „E“) je vo verejnom záujme obce.

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 13.08.2017

Uznesenie č. 161/2017 
Z 25. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 13.08.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

kúpu časti pozemku, ktorá sa nachádza na parc. č. 558/1 (register „C“) a prekrýva sa s parc. č. 983/1
(register „E“) od SPF. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 13.08.2017



Uznesenie č. 162/2017 
Z 25. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 13.08.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

kúpu časti pozemku, ktorá sa nachádza na parc. č. 558/1 (register „C“) a prekrýva sa s parc. č. 983/1
(register „E“) od SPF. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 13.08.2017


	Uznesenie č. 156/2017
	Z 25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov
	zo dňa 13.08.2017
	___________________________________________________________________________
	Obecné zastupiteľstvo Obce Čerhov v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
	schvaľuje
	program rokovania obecného zastupiteľstva bez zmien a doplnkov.
	Pavol Balogh, starosta obce Čerhov
	V Čerhove, 13.08.2017
	Uznesenie č. 157/2017
	Z 25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov
	zo dňa 13.08.2017
	___________________________________________________________________________
	Obecné zastupiteľstvo Obce Čerhov v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
	c) poveruje starostu zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čerhov s úplnou úhradou finančných nákladov zo strany žiadateľa v zmysle § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení.
	Pavol Balogh, starosta obce Čerhov
	V Čerhove, 13.08.2017
	Uznesenie č. 158/2017
	Z 25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov
	zo dňa 13.08.2017
	___________________________________________________________________________
	Obecné zastupiteľstvo Obce Čerhov v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
	schvaľuje
	VZN č. 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
	Pavol Balogh, starosta obce Čerhov
	V Čerhove, 13.08.2017
	Uznesenie č. 159/2017
	Z 25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov
	zo dňa 13.08.2017
	___________________________________________________________________________
	Obecné zastupiteľstvo Obce Čerhov v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
	neschvaľuje
	žiadosti o nájom bytov p. Olaha a P. Verešpejovej.
	Pavol Balogh, starosta obce Čerhov
	V Čerhove, 13.08.2017
	Uznesenie č. 160/2017
	Z 25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov
	zo dňa 13.08.2017
	___________________________________________________________________________
	Obecné zastupiteľstvo Obce Čerhov v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
	potvrdzuje,
	že pozemok nachádzajúci sa na parc. č. 249 (registra „C“), ktorá sa prekrýva s parc. č. 169/1
	(registra „E“) je vo verejnom záujme obce.
	Pavol Balogh, starosta obce Čerhov
	V Čerhove, 13.08.2017
	Uznesenie č. 161/2017
	Z 25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov
	zo dňa 13.08.2017
	___________________________________________________________________________
	Obecné zastupiteľstvo Obce Čerhov v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
	schvaľuje
	kúpu časti pozemku, ktorá sa nachádza na parc. č. 558/1 (register „C“) a prekrýva sa s parc. č. 983/1 (register „E“) od SPF.
	Pavol Balogh, starosta obce Čerhov
	V Čerhove, 13.08.2017
	Uznesenie č. 162/2017
	Z 25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov
	zo dňa 13.08.2017
	___________________________________________________________________________
	Obecné zastupiteľstvo Obce Čerhov v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
	schvaľuje
	kúpu časti pozemku, ktorá sa nachádza na parc. č. 558/1 (register „C“) a prekrýva sa s parc. č. 983/1 (register „E“) od SPF.
	Pavol Balogh, starosta obce Čerhov
	V Čerhove, 13.08.2017

