OBEC KOLTA
Prijaté uznesenia Obecného zastupitel'stva v Kolte
z V. riadneho zasadnutia oZ dňa 05.05.2011
Uznesenie oZ č..z otloíl2ollz
obecné zasfupiterstvo v Kolte schval'uje:
a) Závereěný účetobce zarok}Ol0 a celoročnéhospodrírenie bez ýhrad
b) Výsledok hospoďírenia bežnéhoro4pďtového roku vo ýške -279 0óó EUR
(slovom: mínus dvestosedemdesiatdeváť tisíc šesťdesiat šesťEUR).
Hlasovanie:

z-a

_ 8 poslancov, proti 0, zlťzal sa 0.
-

Uznesenie oZ č.z o2lo5B01lz
obecné zastupiteťswo v Kolte schvďuje predaj nehnutel'nosti v katastri
nehnutelhostí v obci Kolta v rÚ rotta vedenej na LV č. l dielu č. 4 o ýmere
553 m2 vytvoreného zpďc. registra,'E* KN č. 598 v zrnysle GP ě.29l20ll za
cenu 918,00 EUR (slovom: deváťstoosemnrísť EUR) v prospech kupujúcej
Eriky Polrákovej, rod. GóncÓlovej, bytom Nové Zámky, Janka Krďa 5256120.
Výdavky súvisiace s vyhotovení kupnej zrrrluvy a podania návrhu na vklad hradí
kupujúca.
Prevod nehnutel'nosti - priťďrlého pozemku sa uskutočnípodťa $9a ods. 8
písm. b) zák. ě. l38ll99l Zb. v zrtent neskorších predpisov kúpnou zrnluvou.
Hlasovanie: za_ 8 poslancov, proti _ 0, zdťzal sa

-

0.

Uznesenie oZ č..z o3lo5l2o11z
obecné zastupitel'stvo v Kolte
a) schval'uje kupnu zrnluvu zo dňa 04.05.2011 ýkajúcu sa dielu č. 4 o ýmere
553 m2 vytvoreného zpaÍc. registra,"E* KN č. 598 v zrrysle GP ě.29l20I1v
prospech kupujúcej Eriky Polákovej, rod. Gónciilovej, bytom Nové Zámky,
Janka Kníťa5256/20

b) poveruje starostku obce Idu Krnčanovúna podpísanie kúpnej zrrrluvy.

Hlasovanie: za -8 poslancov, proti _ 0, zdÍžzilsa

-

0.

Uznesenie oZ č.z o4|oSDo|lz
obecné zastupiteťswo v Kolte súhlasís prenájmom nebytoqých priestorov v
Dome služieb pre p. Jána Solčránskeho, bytom Kolta č. 4Il zaúčelom
podnikania aniadeniafitness, posilňovne a rekondície od 0l.05.2011. Nájomné
vztahy budú riešenéZmluvou o nájme nebytoých priestorov.
Hlasovanie: za _ 8 poslancov, proti - 0, zdťza| sa _ 0.
Uznesenie oZ č.z 05lo5Bo11z
obecné zastupitel'swo v Kolte súhlasís prenájmom nebytoých priestorov v
Dome služieb pre Lenku Ruženskú,bytom Jasová 367 zaúčelomzriadenia
masážneho salónu od 01.06.201l. Nájomnévďahy budú riešenéZmluvou o
nájme nebytoých priestorov.
Hlasovanie: za_ 8 poslancov, proti _ 0, zdržal sa

-

0.

Uznesenie oZ č..z 06lo5?ollz
obecné zastupiteťswo v Kolte súhlasís prenájmom nebytoých priestorov v
Dome služieb pre Matuša Guliša bytom Kolta222 za účelomprevádzkovania
relaračno-rekondičných zanadení od 01.06.201 l. Nájomné vďahy budú riešené
Zmluvou o nájme nebytoých priestorov.
Hlasovanie: za _ 8 poslancov, proti

-

0, zdťza| sa _ 0.

Uznesenie oZ ó.z 07 loíDollz
obecné zastupitel'stvo v Kolte schval'uje zakúpenie nov'ých stoličiek a ďgestora
pre Pohostinstvo Slovenslcí liga v Kolte. Z.*tryený hnutel'ný majetok bude
zaradený do majetku obce a hmotnú zodpovednosť za tento majetok budú mať
prevádzJ<ovatelia pohostinstva Marian a Nora Laktišoví,bytom Kolta 3l.
Hlasovanie:

za'

_ 8 poslancov, proti _ 0, zÁťzal' sa _ 0.

Uznesenie oZ č..z 08/05/2011 :
obecné zastupitel'stvo v Kolte schval'uje Všeobecne zÁvámé nariadenie obce
Kolta č. 4l20ll o výške príspevku za'pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
príspevku na čiastočnúuhradu nrákladov na činnosti školského klubu detí, o
výške príspevku na čiastočnúúhradu nríkladov a podmienky úhrad v školskej
jedálni.
Hlasovanie: za _ 8 poslancov, proti _ 0, zdÍžzilsa _ 0.

Uznesenie oZ ó.z WltíDotlz
obecné zastupitelswo v Kolte schvaťuje odmeny starostke obce vo ýške 35%
zo súhrnu štvďrďného základného platu starostlcy. Odmeny budú vyplateiré v
mzde za apríl 201l.
Hlasovanie: za_ 8 poslancov, proti

-

0,

zlržal sa _

0.

IdaKměanová
starostkaobce v. r.

Za spnívnosť
Bc. Mária Gajdošftová

