OBEC KOLTA
Prijaté uznesenia Obecného zastupitel'stva v Kolte
zXI. riadneho zasadnutiaoZ dňa 12. 12.2011
Uznesenie oZ ě.z 01l12l20t1z
obecné zastupitel'stvo v Kolte schvaťuje Všeobecne záv'ané nariadenie obce
Kolta č. 6/20Il o dani z nehnutel'nosti na rck2012 a ďalšie zdaňovacie obdobia
podl'a prílohy.
Hlasovanie: za_ 6 poslancov, proti _ 2, zdťzal sa

-

0.

Uznesenie oZ ě.z 02lt2l20l1z
obecné zastupiteťstvo v Kolte schvaťuje Všeobecne závánÉho nariadenia obce
Kolta č. 7 /20II o dani 7A psa, dani za užívanie verejného priestranstv a, dani za
predajné automaty, danizanevýhemé hracie prístroje a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012 aďalšie zdaňovacie
obdobia podl'a prílohy.
Hlasovanie: za_ 8 poslancov, proti _ 0, zdťza| sa _ 0.

Uznesenie oZ č,.: 03ll2l20llz
obecné zastupitel'stvo v Kolte schval'uje rozpočet obce a školy na
podťa prílohy.

rck20l2

Hlasovanie: za _ 8 poslancov, proti _ 0, z'držal sa _ 0.

Uznesenie oZ ě.l 04ll2l201lz
obecné zastupitel'stvo v Kolte schvaťuje Dodatok č. l k vZN obce Kolta č.
l/20lI o určenívyšky dotrície na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
školskych zruriadeni so sídlom naúzemíobce Kolta v zriaďovatefskej
pósobnosti obce, ktoým sa mení Čt. n. ods. 1 - ýška dotácie na rok 20l1 na
sumu 71 700 EUR (slovom: sedemdesiatjeden tisíc sedemsto eur).
Hlasovanie: za _ 8 poslancov, proti

- 0, zdrža| sa _

0.

Uznesenie oZ ě,.z 05l12l20llz
obecné zastupitel'stvo v Kolte schval'uje Všeobecne zÁvánénariadenie obce
Kolta č. 8l20ll o určenívyšky dotácie na prevádzku a mzdy na diet'a materskej
školy a školských zaiadeni so sídlom na územíobce Kolta v zriaďovatel'skej
pósobnosti obce podl'a prílohy.
Hlasovanie: za_ 8 poslancov, proti

-

O, zdržal sa _ 0.

Uznesenie oZ ó.z 0611212011z
obecné zasfupitel'stvo v Kolte schvaťuje úpravu rozpočtu obce Kolta k
3I.I2.20I1 podl'a prílohy ápisnice. (Upravený rozpočet je k nahliadnutiu na

obecnom úrade)

Hlasovanie: za_ 8 poslancov, proti _ o, zÁťza| sa _ 0.

Uznesenie oZ č,.z 07 l t2l20tt z
obecné zastupitel'stvo v Kolte schval'uje Štatútobecnej knižrice v Kolte podl'a
prílohy.
Hlasovanie:

za_8 poslancov, proti _ O,zdťza| sa -

0.

Ida Kmčanová
starostka obce v. r.

Za správnosť
Bc. Mríria Gajdošíková

