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U Z N E S E N I A 

zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
konaného dňa 30. mája 2012 v kultúrnom dome v Čate 

 

K bodu č.2: Schválenie programu  

uznesenie č. 44 

Obecné zastupiteľstvo v Čate 

A. schvaľuje  

program rokovania 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva s odznelými 
pripomienkami 

 

K bodu č.3: Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

uznesenie č. 45 

Obecné zastupiteľstvo v Čate na návrh starostu volí: 

Návrhovú komisiu v zložení: 

1. Oravecz Milan 

2. Ing. Czibula Peter 

3. Czompál Jozef 

 

K bodu č.5: Kontrola plnení uznesení  

uznesenie č. 47 

Obecné zastupiteľstvo v Čate 

A. konštatuje,  

že neboli prijaté také uznesenia, ktorých plnenie by dnešného dňa malo byť 
kontrolované. 
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K bodu č.6: Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011 

uznesenie č. 48 

Obecné zastupiteľstvo v Čate 

A. berie na vedomie  

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011. 

 

K bodu č.7: Správa hlavného kontrolóra z vykonanej inventarizácie pokladne 
ku dňu 13.03.2012 

uznesenie č. 49 

Obecné zastupiteľstvo v Čate 

A. berie na vedomie  

Správu hlavného kontrolóra z vykonanej inventarizácie pokladne ku dňu 
13.03.2012. 

 

K bodu č.8: Správa z vykonanej kontroly dodržiavania ustanovení VZN obce o 
dotáciách 

uznesenie č. 50 

Obecné zastupiteľstvo v Čate 

A. berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly dodržiavania 
ustanovení VZN obce o dotáciách 

B. schvaľuje 

doporučené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

 

K bodu č.9: Schválenie Návrhu VZN obce Čata č. ... o pravidlách hospodárenia 
s rozpočtovými prostriedkami obce Čata a hospodárenia rozpočtových 
a príspevkových organizácií   

uznesenie č. 51 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní programového bodu „Návrhu VZN 
obce Čata č. ... o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce Čata 
a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií“ 
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A. neschvaľuje 

VZN obce Čata č.1/2012 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami 
obce Čata a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií. 

 

K bodu č.10: Schválenie návrhu termínov zasadnutí OZ Čata  

uznesenie č. 52 

Obecné zastupiteľstvo obce Čata po prerokovaní programového bodu „Schválenie 
návrhu termínov zasadnutí OZ Čata“  

A. schvaľuje 

termíny zasadnutí OZ Čata nasledovne: 27.06.2012, 20.09.2012, 14.12.2012. 

 

K bodu č.11: Doplnenie členov školskej rady pri MŠ Čata  

uznesenie č. 53 

Obecné zastupiteľstvo obce Čata po prerokovaní programového bodu „Doplnenie 
členov školskej rady pri MŠ Čata“  

A. schvaľuje  

doplnenie školskej rady Materskej školy o poslanca (poslankyňu): Ladislava 
Gáspára. 

 

K bodu č.12: Zmluva o vecnom bremene  

uznesenie č. 54 

Obecné zastupiteľstvo obce Čata po prerokovaní programového bodu „Zmluva 
o vecnom bremene“  

A. schvaľuje  

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa §50 a) a  
§151 o) a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov.  
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K bodu č.13 a): Upozornenie prokurátora  

uznesenie č. 55 

Obecné zastupiteľstvo obce Čata  

A. berie na vedomie 

upozornenie prokurátora zo dňa 14.02.2012.   

 

 

K bodu č.13 b): Leader  

uznesenie č. 56 

Obecné zastupiteľstvo obce Čata  

A. berie na vedomie 

Rozhodnutie PPA o schválení nenávratného finančného príspevku pre projekt 
Rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Čata vo výške: 52 225,30 € (slovom 
päťdesiatdvatisícdvestodvasaťpäť EUR a tridsať eurocentov). 

 

 

K bodu č.13 c): Havarijný stav ZŠ Čata  

uznesenie č. 57 

Obecné zastupiteľstvo obce Čata  

A. berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie Krajského školského úradu č. 68/2011, ktorým boli pridelené 
kapitálové výdavky na „Statické zabezpečenie nadzákladového muriva ZŠ s VJM 
Čata“ v objeme: 50 000,00 € (slovom päťdesiattisíc EUR)  

a  

B. schvaľuje 

dofinancovanie „Statického zabezpečenia nadzákladového muriva ZŠ s VJM Čata“ 
z rezervného fondu obce Čata.  

 

 




