
Uznesenie č. 5/2019 
Z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 18.01.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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, J. Rešetár, M. Takáč, PhDr. M. Iľko) 

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

  

 

 

 

V Čerhove, 18.01.2019                                                  Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 6/2019 
Z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 18.01.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

Záverečný účet obce Čerhov za rok 2018. 

  

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

  

 

 

V Čerhove, 18.01.2019                                                  Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 



Uznesenie č. 7/2019 
Z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 18.01.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 
 

Rozpočet obce Čerhov na rok 2019 

 

berie na vedomie 

 

rozpočet obce Čerhov na roky 2020 a 2021  

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

  

V Čerhove, 18.01.2019                                                  Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 

 

 

Uznesenie č. 8/2019 
Z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 18.01.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 
 

vykonávanie zmien rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami 

v kompetencii starostu obce Čerhov, ktorými sú 

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové   

    príjmy a celkové výdavky neobmedzene, 

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, 

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 

d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. 

 

O jednotlivých rozpočtových opatreniach bude následne OZ informované. 

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

 V Čerhove, 18.01.2019                                                  Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 



Uznesenie č. 9/2019 
Z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 18.01.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

odpredaj nehnuteľného majetku obce Čerhov podľa prílohy formou „Verejnej obchodnej súťaže“.  

 

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

 

 V Čerhove, 18.01.2019                                                  Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 10/2019 
Z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 18.01.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

podmienky „Verejnej obchodnej súťaže“ podľa prílohy. 

 

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

 

 V Čerhove, 18.01.2019                                                  Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 

 

 

 



Uznesenie č. 11/2019 
Z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 18.01.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

 

a)      prerokovalo predložený návrh kúpnej zmluvy o predaji majetku obce s Východoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou, a. s.  bez pripomienok 

  

b)      schvaľuje 

            1. predaj majetku obce v zmysle predmetnej kúpnej zmluvy do vlastníctva VVS, a. s.  

            2.  podstatné náležitosti predmetnej kúpnej zmluvy    

 

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

 

 V Čerhove, 18.01.2019                                                  Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 12/2019 
Z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 18.01.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

 

A) berie na vedomie                                                                                           

 stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru výstavby a bytovej politiky č. 

OU-KE-OVBP1-2018/045937 zo  dňa 05.11.2018 o preskúmaní návrhu Zmien 

a doplnkov č.1  Územného plánu obce Čerhov podľa §25  zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon), 

B) súhlasí 

 s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien 

a doplnkov č.1  Územného plánu obce Čerhov, 

C) schvaľuje 

podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. c) zákona 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky 

č.1   Územného plánu obce Čerhov 

D) žiada 

                        starostu obce     zabezpečiť    prostredníctvom    odborne   spôsobilej    osoby     

pre obstarávanie Zmien a doplnkov č.1  Územného plánu obce Čerhov : 

a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení ne-

skorších predpisov vyhlásenie Dodatku č.1  k Všeobecne záväznému  nariadeniu 

Obce Čerhov č. 2/2005 , ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov 

č.1  Územného plánu obce Čerhov, 

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov č.1  

Územného plánu obce Čerhov schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) 

stavebného zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho 

doručenie Ministerstvu dopravy a výstavby  SR spolu s kópiou uznesenia 

o schválení  Zmien a doplnkov č.1  Územného  plánu obce Čerhov,                                         

d) uloženie Zmien a doplnkov č.1  Územného plánu obce Čerhov v obci – na obec-

nom   úrade , stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, Odbore výstavby 

a bytovej politiky do 3 mesiacov od jej schválenia, zverejniť v súlade s §27 ods. 

(4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť Zmien a doplnkov č.1  Územ-

ného plánu obce Čerhov na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a doručením dotk-

nutým orgánom štátnej správy. 

 

 

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

 V Čerhove, 18.01.2019                                                  Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 

 

 



Uznesenie č. 13/2019 
Z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 18.01.2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

sa uznáša 

 

podľa §11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

na Dodatku č.1 k VZN č. 2/2005 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu  

obce Čerhov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce 

Čerhov. 

 

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

 V Čerhove, 18.01.2019                                                  Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 

 

 

 


