
Uznesenie č. 168/2017 
Z 28. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 26.10.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

zmenu poradia bodov programu rokovania obecného zastupiteľstva.

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 26.10.2017

Uznesenie č. 169/2017 
Z 28. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 26.10.2017

___________________________________________________________________________

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

berie na vedomie 

informáciu o vyhodnotení Tokajského vinobrania 2017. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 26.10.2017



Uznesenie č. 170/2017 
Z 28. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 26.10.2017

___________________________________________________________________________

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

A) schvaľuje 

príspevok pre vinárov zo združení „OZ Tokajské gazdovské pivnice“ Malá Tŕňa a „OZ Tokajské
pivnice“ Veľká Tŕňa v hodnote 50,00 € pre každého člena, ktorý sa zapojil do Tokajského

vinobrania 2017. 

B) schvaľuje 

stravné lístky pre organizátorov a účinkujúcich na Tokajskom vinobraní 2017 v hodnote 3,00 €. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 26.10.2017

Uznesenie č. 171/2017 
Z 28. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 26.10.2017

___________________________________________________________________________

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

poveruje 

starostu obce na jednanie s právnikom p. Naďovej. 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 26.10.2017



Uznesenie č. 172/2017 
Z 28. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 26.10.2017

___________________________________________________________________________

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

berie na vedomie 

informáciu o podaných projektoch.

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 26.10.2017

Uznesenie č. 173/2017 
Z 28. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 26.10.2017

___________________________________________________________________________

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

súhlasí 

s prípravou projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu“.

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 26.10.2017



Uznesenie č. 174/2017 
Z 28. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 26.10.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

navýšenie rozpočtu obce od 01.09.2017 pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov v
materskej škole, školskom klube a školskej jedálni z dôvodu 2%-tného navýšenia miezd.  

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 26.10.2017

Uznesenie č. 175/2017 
Z 28. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 26.10.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

 kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na LVč. 1041, registra „E“, parc. č. 943/1 charakterizovanej
ako orná pôda o celkovej výmere za 1.448 m2 za sumu 1,00 € od pani Alžbety Gažiovej, rod.

Alčákovej.   

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 26.10.2017



Uznesenie č. 176/2017 
Z 28. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 26.10.2017

___________________________________________________________________________

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

schvaľuje 

 kúpu nehnuteľností zapísaných na LV č. 369, registra „C“, parc. č. 305 charakterizovaná ako
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 478 m2, parc. č. 306 charakterizovaná ako
záhrada o celkovej výmere 872 m2, a rodinný dom so súp. č. 173, na parc. č. 305 od pani

Ľudmily Balintovej, rod. Visokaiovej za 17.000,00 € 

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 26.10.2017

Uznesenie č. 177/2017 
Z 28. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 26.10.2017

___________________________________________________________________________

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

 
berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 8/2017.

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 26.10.2017



Uznesenie č. 178/2017 
Z 28. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov

zo dňa 26.10.2017

___________________________________________________________________________

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

 
schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2017.

                                                                                           Pavol Balogh, starosta obce Čerhov

V Čerhove, 26.10.2017
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