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U Z N E S E N I A 

z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
konaného dňa 16.03.2016 v kultúrnom dome v Čate 

 

K bodu č.2: Schválenie programu  

uznesenie č. 82 

Obecné zastupiteľstvo v Čate 

A. schvaľuje  

program rokovania 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

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

uznesenie č. 83 

Obecné zastupiteľstvo v Čate na návrh starostu volí: 

Návrhovú komisiu v zložení: 

1. Ing. Roland Fuszko 

2. Mgr. Sylvia Török 

 

K bodu č.5:  
uznesenie č. 84 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní uvedeného bodu programu 

A. berie na vedomie 

Správu o kontrole plnenia uznesení OZ 

a 

B. schvaľuje 

Správu o kontrole plnenia uznesení OZ. 



 

 

 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čate zo dňa 16.03.2016 - 2 - 

K bodu č.6 

uznesenie č. 85 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní uvedeného bodu programu  

A. berie na vedomie 
 
Správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole č. 3/2015. 
 
 
 
 
K bodu č.7: 

uznesenie č. 86 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní uvedeného bodu programu  

A. berie na vedomie 
 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015. 

 

 

 
K bodu č.8: 

uznesenie č. 87 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní uvedeného bodu programu  

A. schvaľuje 
 
novelizované znenie „Štatútu obce Čata“. 
 
 
 
 
K bodu č.9: 

uznesenie č. 88 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní uvedeného bodu programu 
 
A. schvaľuje  
 
vypracovanie projektovej dokumentácie k podaniu žiadosti: „Zmena existujúceho 
objektu Materskej škôlky rekonštrukciou a dodatočným zateplením“. 
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K bodu č.10: 
uznesenie č. 89 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní uvedeného bodu programu 
 
A. schvaľuje  
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čata č. 1/2016 o určovaní súpisných čísiel 
v katastrálnom území obce Čata. 
 

 
 
 
K bodu č.11: 

uznesenie č. 90 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní uvedeného bodu programu 
 
A. schvaľuje  
 
finančný rozpočet na rok 2016 v znení schválených zmien 
 
a 
 
B. berie na vedomie  
 
návrh viacročného rozpočtu obce Čata na roky 2017 a 2018.  
 
 
 
 
K bodu č.12 a): 

uznesenie č. 91 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní uvedeného bodu programu 
 
A. schvaľuje  
 
spoluprácu a súčinnosť pri vypracovaní žiadosti na podporu cezhraničnej 
spolupráce družobných obcí podávanej samosprávou obce Csabacsűd. 
 
 
 
 
K bodu č.12 b): 

uznesenie č. 92 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní uvedeného bodu programu 
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A. schvaľuje  
 
realizáciu vybudovania 3 ks nových autobusových zastávok v obci Čata, a to do 
sumy 3.000,- € (slovom tritisíc eur) za kus, celkovo 9.000,- € (slovom deväťtisíc 
eur). 
 
 

 

 

V Čate, dňa 17.03.2016  Ján Varga 
   starosta obce Čata   

 


