
Uznesenie č. 54/2020 
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 15.04.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

  

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

  

 

 

V Čerhove, 15.04.2020                                          Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 55/2020 
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 15.04.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie 
Zápis z vyhodnotenia návrhov z Verejnej obchodnej súťaže časť „nehnuteľnosti“  

 

Súhlasí 

S predajom podľa zápisu z uvedeného vyhodnotenia a ukladá starostovi obce vypracovať 

zmluvy s jednotlivými víťazmi. 

 

 

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

  

V Čerhove, 15.04.2020                                          Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 



Uznesenie č. 56/2020 
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 15.04.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. a podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 

 

schvaľuje 
 

spôsob predaja priamym predajom nehnuteľnosti nachádzajúce sa na LV č. 369, parc. č. 305, 

charakterizovaná ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 478 m2, parc. č. 306, 

charakterizovaná ako záhrada o výmere 872 m2 a rodinný dom so súp. č. 173, nachádzajúci sa 

na parc. č. 305. 

  

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

  

V Čerhove, 15.04.2020                                          Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 

 

 
 

Uznesenie č. 57/2020 
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 15.04.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

prevod na základe kúpno-predajnej zmluvy nehnuteľnosti nachádzajúce sa na LV č. 369, parc. 

č. 305, charakterizovaná ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 478 m2, parc. č. 306, 

charakterizovaná ako záhrada o výmere 872 m2 a rodinný dom so súp. č. 173, nachádzajúci sa 

na parc. č. 305 zaa hodnotu 11.500,00 € na p. Hojdana. 

  

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

  

V Čerhove, 15.04.2020                                          Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 



Uznesenie č. 58/2020 
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 15.04.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa na LV č. 368, parc. č. 309 charakterizovaná ako 

záhrada o výmere 2174 m2, parc. č. 310 charakterizovaná ako zastavaná plolcha a nádvorie 

o výmere 407 m2 a rodinný dom, so súp. č. 57, nachádzajúci sa na parc. č. 310 od realitnej 

kancelárie MaxTad-Real, s.r.o. v sume 18.990,00 € 

  

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

  

V Čerhove, 15.04.2020                                          Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce Čerhov 

 

 


