OBEC KOLTA
Prijaté uznesenia Obecného zastupitel'stva v Kolte
zo VII. riadneho zasadnutia oZ dňa 06.10.201l
Uznesenie oZ č.z 01llol2011z
obecné zasfupitel'stvo v Kolte schval'uje úpravu ro4počtu obce a školy k
30.09.20l1 v jeho príjmovej a výdavkovej časti podl'a prílohy ápisnice.
(Upravený rozpočet je k nďrliadnutiu na obecnom úrade).
Hlasovanie: za _ 9 poslancov, proti _ 0, zdržal sa _ 0.
Uznesenie oZ č..z o2llol2otlz
obecné zastupitel'stvo v Kolte schval'uje Monitorovaciu správu plnenie
Programového rozpďtu obce Kolta k 30.06.2011. Správa tvorí prílohu zápisnice
aje k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Hlasovanie:

za_9 poslancov, proti -

0,7ÁÍža,l sa _ 0.

Uznesenie oZ č.z 03lt0l20llz
obecné zastupiteťstvo v Kolte vyhlasuje ýberové konanie na funkciu hlavného
kontrolóra obce Kolta, ktoré sa uskutočnídňa24.lI.20II. Termín na podrívanie
prihlášok je do 10.1 l.zolt do 15.00 hod. Úviizok kontrolóra je v rozsďru l0olo
pracovného času, s nrístupom od0I.I2.201l. Výberové konanie a jeho
podmienlcy bude zverejnené na úradnej tabuli obce Kolta a na intemetovej
striánke obce:

www.kolta.sk
Hlasovanie: za _9 poslancov, proti _ 0, zdržal sa _ 0.

Uznesenie oZ č,.z o4llol2o1lz
obecné zastupiteťswo v Kolte schvaťuje prenájom nebytoých priestorov v
Dome služieb za účelomniadeniaprevrádzky pohrebných služieb pre ROVAL
Group, s.r.o. Nové ziLmw, zastupený Róbertom Molnrárom. Prenájom
nebytoých priestorov a pďmienky prenájmu budú riešenéZmluvou o nájme
nebytoých priestorov.
Hlasovanie: za _ 9 poslancov, proti - 0, 7ÁÍža|sa

-

0.

Uznesenie oZ ě.: 05 l l0l20l l :
obecné zastupiteťswo v Kolte schval'uje vytvorenie zíkladov firmou RovAL
Group, s.r.o. Nové Záumky, zastupenúRóbertom Molnárom pre urnoý háj do
zeme na hornom cintoríne.
Hlasovanie:

za_

8 poslancov, proti _ O,zdťzal

sa-

1.

Umesenie oZ č.: 06110120lI:
obecné zastupiteťswo v Kolte schval'uje s účinnosťouod 01.01.2012 Dodatok
č. l k VZN obce Kolta ě. 4l2oll, ktorym sa mení ustanovenie Čt. + _ príspevok
na čiastočnúúhradu nákladov a podmienky úhrad v školskej jedálni. Výška
stravného na čiastočnúúhradu niákladov v školskej jedálni je určená podťa
jednotliých kategórií stravníkov v 3. finančnom piísme. Náwh dodatku č. 1 k
VZN č. 4/20lI tvorí prílohu zípisnice.
Hlasovanie:

za_9 poslancov, proti _ 0,

zdťza| sa _ 0.

Uznesenie oZ ě.: 07 / l0/20I1
obecné zastupitel'stvo v Kolte schval'uje naqýšenie finančných prostriedkov z
rozpočtu obce roku 2011 o vyšku 2000 El]R (slovom: dvetisíc eur) pre obecný
futbalovy klub Kolta.
Hlasovanie:

za_9 poslancov, proti _ 0,

zdťzal sa _ 0.

Uznesenie oZ ě.: 08/ I0/20l 1 :
obecné zastupiteťswo v Kolte súhlasís úhradou úrazovéhopoistenia na škols!ý
rok 201 l/20I2 na poistenie detí a učitel'ov ZŠs MŠv Kolte.

Hlasovanie:

z.a

_ 9 poslancov, proti _ 0, ňťza| sa _ 0.

Umesenie oZ č.: 09 l l0l20II :
obecné zastupiteťstvo v Kolte schval'uje
a) spósob prevodu nehnutel'ností - pozemkov, uzawetím zímennej zrnluvy,
b) uzawetiezámennej zrrluvy vsúladesust. $ 9ods.2písm. a),ust. $ 9a)ods.
8 písm. e) Zák. čís.138/91 Zb. v ntenineskorších predpisov, na usporiadanie
vlastníckeho pníva k chodnftu za účelomzabezpeěerua be4pečnosti chodcov,
medzi Obcou Kolta a Edmundom Wolfom rod. Wolfom, nar. 06.01.1934,
trvalo bytom Prievidza' Vnútomá 9ll amanželkou Mráriou Wolfovou rod.
Fiamčíkovounar. 15.0l.1 934, tvalo bytom Kolta l88, na zíHade
geometrického pltínu číslo88/2001 zo dňa 31.08.2001, keď Edmund Wolf
a Mríria Wolfová zamieňajú zo svojich nehnutel'ností vedených pre kat. úz.
Kolta na liste vlastníctva číslol47 ako parcely registra,,C" evidované na
mape určenéhooperátu ako parc. číslo84/3 - zastavané plochy a nádvoria vo

výmere 675 Ín2, parc. čísloul4 _ zihrady vo ýmere 1800 m2, diel 9 GP vo
výmere 32Ín2 vělenený do novej parcely číslo84/7 a diel 12 GP vo ýmere
6I Ín2 včlenený do novej parcely ěis|o 8417, spolu vo qýmere 93 Ín2, s obcou

Kolta zadiel 8GP vo v.ýmere 93 Ín2 včlenený do novej parcely číslo84/3.
obec Kolta z.atrieňa zo svojich nehnutelností vedených pre kat. úz. Kolta na
liste vlastníctva ěíslo 1 ako parcely registra ,,C" evidované na určenéhooperátu
ako parc.ěís|o 8412 _ zastavané plochy a nádvoria vo rnýmere 500 m2, parc.
číslo85 _ zastavané plochy a nádvoria vo ýmere I4l0 m2 vo vlastríctve
podťa BLv pod por. č. 1, v celosti, parc.číslos22 _ vodné plochy vo qýmere
5319 Ín2, diel 8GP vo ýmere 93 m2 včlenený do novej parcely číslo84/3,
s Edmundom Wolfom a Máriou Wolfovou za die| 9GP vo ýmere 32 Ín2
včlenený do novej parcely číslo84/7 a diel 12GP vo výmere 6I Ín2 včlenený
ěislo 8417.
Zámer bol v zíkonnej lehote zverejnený.

do novej parcely

Hlasovanie: za _ 9 poslancov, proti _ 0,7Áť7^| sa _ 0.

Ida Kmčanová
starostka obce v. r.

Za správnosť
Bc. Mária Gajdošftová

