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U Z N E S E N I A 

z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
konaného dňa 27. júna 2012 v kultúrnom dome v Čate 

 

K bodu č.2: Schválenie programu  

uznesenie č. 59 

Obecné zastupiteľstvo v Čate 

A. schvaľuje  

program rokovania 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

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

uznesenie č. 60 

Obecné zastupiteľstvo v Čate na návrh starostu volí: 

Návrhovú komisiu v zložení: 

1. Gáspár Ladislav 

2. Okoš Ladislav 

3. Rajová Silvia 

 

K bodu č.5: Kontrola plnení uznesení  

uznesenie č. 61 

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: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
obce za rok 2011 

uznesenie č. 62 

Obecné zastupiteľstvo v Čate 

A. berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
obce Čata za rok 2011. 

 

K bodu č.7: Záverečný účet obce Čata za rok 2011 

uznesenie č. 63 

Obecné zastupiteľstvo v Čate v súlade s ustanovením § 16 zák. č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

A. s c h v a ľ u j e 
  

1. celoročné hospodárenie obce Čata za rok 2011 s výhradami, 
2. prevod prebytku finančných prostriedkov za rok 2011 vo výške 37 188,28  

Eur  nasledovne: 
a) 50 % t. j. 18 594,14 Eur  do rezervného fondu na financovanie 

kapitálových akcií schválených obecným zastupiteľstvom, 
b) 18 433,43 Eur na bežný účet ako účelovú rezervu  na vykrytie výpadku 

výnosu dane z príjmov na úhradu výdavkov na výkon samosprávnych 
funkcií obce, 

c) 160,71 Eur do rezervného fondu ako zostatok transferu zo štátneho 
rozpočtu na dopravné pre deti v hmotnej núdzi. 

 
B. berie na vedomie 

 

1. správu nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke Obce Čata za rok 2011 
 
 
C. ukladá 

 

Obecnému úradu Čata vykonať finančné vysporiadanie v zmysle platnej legislatívy 
do 31.10.2012. 

 

K bodu č.8: Výročná správa za rok 2011 

uznesenie č. 64 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní výročnej správy k ročnej účtovnej závierke 
obce Čata k 31.12.2011 
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A. berie na vedomie  

výročnú správu k ročnej závierke obce Čata k 31.12.2011 tak, ako bola predložená. 

 

K bodu č.9: Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2012  

uznesenie č. 65 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní návrhu plánu práce hlavného 
kontrolóra obce Čata na II. polrok 2012 

A. schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čata na obdobie II. polroka roku 
2012. 

 

K bodu č.10: Prerokovanie a schválenie platu starostu  

uznesenie č. 66 

Obecné zastupiteľstvo obce Čata po prerokovaní programového bodu   

A. schvaľuje 

plat starostu obce Čata, Jána Vargu, 

a) podľa § 3 ods. 1 zák. 253/1994 Z.z. 

1 557,00 €, 

 

b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. 

zvýšený o 0 %. 

 

K bodu č.11: Schválenie PHSR  

uznesenie č. 67 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Čata po prerokovaní programového bodu „Schválenie 
PHSR“   

A. schvaľuje  




