
Uznesenie č. 164/2017 
Z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 13.09.2017

___________________________________________________________________________

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, 13.09.2017

Uznesenie č. 165/2017 
Z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 13.09.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. obce Čerhov, registri „C“ LVč. 6, 
parc. č. 469 charakterizovaná ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 481 m2, 

parc. č. 470 charakterizovaná ako záhrada o celkovej výmere 388 m2 
a rodinný dom so súp. č. 133 nachádzajúci sa na parc. č. 469, 

od Mareka Nováka a Lucie Novákovej, rodenej Farkašovej za 30.000,00 € v 2 splátkach
nasledovne: 

1. splátka v sume 20.000,00 € sa uskutoční prevodom na účet predávajúcich pri podpise zmluvy,
2. splátka v sume 10.000,00 € sa uskutoční prevodom na účet predávajúcich do 30.06.2018.

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 13.09.2017



Uznesenie č. 166/2017 
Z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 13.09.2017

___________________________________________________________________________

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

berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenia č. 5/2017, 6/2017.

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 13.09.2017

Uznesenie č. 167/2017 
Z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 13.09.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2017.

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 13.09.2017
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