
Uznesenie č. 23/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 10.05.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva bez zmien a doplnkov. 

  

 

Hlasovanie:  za:               4 (M. Gaži, M. Džupina, J. Rešetár, PhDr. M. Iľko) 

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

  

 

 

V Čerhove, 10.05.2019                                          Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 24/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 10.05.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 
udeľuje súhlas 
 

1. s prijatím úveru 1. vo výške max. 84.250,- EUR od Slovenskej sporiteľne a.s. za 
účelom predfinancovania platby nenávratného finančného príspevku projektu 
„REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU“ 

2. so zabezpečením poskytnutého úveru 1. formou zriadenia záložného práva 
k pohľadávke z dotačného účtu pre úhradu nenávratného finančného príspevku 

3. s prijatím úveru 2. vo výške max. 88.650,- EUR od Slovenskej sporiteľne a.s. za 
účelom predfinancovania platby nenávratného finančného príspevku projektu 
„Rekonštrukcia mostov v obci Čerhov“ 

4. so zabezpečením poskytnutého úveru 2. formou zriadenia záložného práva 
k pohľadávke z dotačného účtu pre úhradu nenávratného finančného príspevku 

5. s prijatím úveru 3. vo výške max. 300.000,- EUR od Slovenskej sporiteľne a.s. za 
účelom refinancovania zostatku existujúceho úveru poskytnutého Prima banka 
Slovensko, a.s. a financovanie kapitálových výdavkov schválených zastupiteľstvom 
obce 

6. s prijatím kontokorentného úveru vo výške max. 90.000,- EUR od Slovenskej 
sporiteľne a.s. za účelom financovanie časového nesúladu medzi príjmami a 
výdavkami obce 

 
Overovatelia zápisnice a uznesenia:  
 
M. Džupina  
M. Gaži 
 
Hlasovanie poslancov:  
 
Za:   4 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0  
 
Podpis starostu obce:  
 

.................................. 
    Ing. Jaroslav Bajužik       

                Starosta 

V Čerhove, 10.05.2019 

 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta: 
 
Poskytnutie predmetného úveru Slovenskou Sporiteľňou, a.s. v čiastke 600.000,- EUR je 
v rozmedzí zákonom stanoveného limitu a doporučujem jeho prijatie. Prijatím tohto úveru 
budú splnené rozpočtové pravidlá v zmysle §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. 

 
 
Čerhov, dňa  10.05.2019     .................................... 
         hlavný kontrolór mesta 



Uznesenie č. 25/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 10.05.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

a.) volí 

 

na základe podmienok stanovených vo „Vyhlásení voľby na funkciu hlavného kontrolóra 

obce Čerhov“ za hlavného kontrolóra obce Ing. Ingrid Grimlingovú a určuje pracovný úväzok 

0,2.  

 

Hlasovanie:  za:               4 (M. Gaži, M. Džupina, J. Rešetár, PhDr. M. Iľko) 

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

  
 

V Čerhove, 10.05.2019                                          Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 

 

 

 

Uznesenie č. 26/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 10.05.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

v zmysle § 18c) ods. 5 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p. mesačnú odmenu 

hlavnej kontrolórky obce vo výške 30% mesačného platu hlavnej kontrolórky, určeného 

podľa § 18c odseku 1 zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p.  

  

 

 

Hlasovanie:  za:               4 (M. Gaži, M. Džupina, J. Rešetár, PhDr. M. Iľko) 

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

  
 

V Čerhove, 10.05.2019                                          Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 


