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U Z N E S E N I A 

z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
konaného dňa 27. septembra  2012 v kultúrnom dome v Čate 

 

 

K bodu č. 2: Schválenie programu  

uznesenie č. 71 

Obecné zastupiteľstvo v Čate 

A. schvaľuje  

program rokovania  9. zasadnutia obecného zastupiteľstva s odznelými 
pripomienkami. 

 

 

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

uznesenie č. 72 

Obecné zastupiteľstvo v Čate na návrh starostu volí: 

Návrhovú komisiu v zložení: 

1. Ing. Czibula Peter 

2. Czompál Jozef 

3. Oravecz Milan 

 

 

K bodu č. 5: Kontrola plnení uznesení 

uznesenie č. 73 

Obecné zastupiteľstvo v Čate 

A. konštatuje 

že neboli prijaté také uznesenia, ktorých plnenie by do dnešného dňa malo byť 
kontrolované. 
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K bodu č. 6: Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej inventarizácie 
pokladne ku dňu 06.09.2012  

uznesenie č. 74 

Obecné zastupiteľstvo v Čate 

A. berie na vedomie Správu z vykonanej inventarizácie pokladne hlavného 
kontrolóra obce ku dňu 06.09.2012. 

 

K bodu č. 6a):  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržiavaniu 
zákonnosti rozpočtového provizória. 

                                                uznesenie č. 75 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní programového bodu 

A. berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržiavaniu zákonnosti rozpočtového 
provizória.  

 

K bodu č. 7:  Návrh na VZN obce Čata č. ... o pravidlách hospodárenia 
s rozpočtovými prostriedkami obce Čata a hospodárenia rozpočtových 
a príspevkových organizácií. 

uznesenie č. 76 

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

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

K bodu č. 8: „Návrh na uzavretie družby s obcou Csabacsűd“ 

uznesenie č. 77 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní programového bodu „Návrh na 
uzavretie družby s obcou Csabacsűd“  

A. schvaľuje 
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