
Uznesenie č. 162/2017 
Z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 04.09.2017

___________________________________________________________________________

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, 04.09.2017

Uznesenie č. 163/2017 
Z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 04.09.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

zmenu otváracích hodín prevádzke p. Mirgovej. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 04.09.2017



Uznesenie č. 164/2017 
Z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 04.09.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v reg. „E“ na LVč. 154, parc. č. 164/3, charakterizovaná ako
orná pôda o výmere 9918 m2, parc. č. 164/13, charakterizovaná ako orná pôda o výmere 131 m2 a
parc. č. 164/23, charakterizovaná ako orná pôda o výmere 3117 m2 od pani Márie Michalčíkovej v

sume 0,20 € za 1 m2. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 04.09.2017
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