
Uznesenie č. 27/2019 
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 07.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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, M. Takáč) 

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

  

 

 

V Čerhove, 07.06.2019                                          Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 

 

 

 

Uznesenie č. 28/2019 
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 07.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 
 

prípravu Tokajského vinobrania 2019. 

  

 

 

 

 

V Čerhove, 07.06.2019                                          Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 

 



Uznesenie 

Obecného zastupiteľstva č. 29/2019 zo zasadnutia konaného dňa  07.06.2019 

vo veci zverenia majetku obce do správy VVS, a. s. 

 

 Obecné zastupiteľstvo predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce 

s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.: 

 

a) prerokovalo 

 s pripomienkami 

 

b) schvaľuje 

 podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s. po 

zapracovaní pripomienok: Zapracovať povinnosť prevádzkovateľovi 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. vysporiadať zazmluvnený majetok 

prevodom do svojho vlastníctva podľa vlastného návrhu. 

                     

 Z celkového počtu 5  poslancov sa hlasovania zúčastnili 4  poslanci. 

 

-  za schválenie návrhu zmluvy hlasovali            4  poslanci 

-  proti schváleniu návrhu zmluvy hlasovali        0  poslanci 

   

 

V Čerhove, 07.06.2019                                          Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 

 

 

 

Uznesenie č. 30/2019 
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 07.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

vydáva súhlas 

a.) s predložením ŽoNFP na SO „Stavebné úpravy a prístavba MŠ Čerhov“, pričom ciele 

projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom 

Obecné zastupiteľstvo vydáva súhlas so zabezpečením povinného spolufinancovania 

projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov  

b.) so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

  

V Čerhove, 07.06.2019                                          Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 


