
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/01  8.1.2015
Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

A/

program zasadnutia.

schvaľuje

2015/01  8.1.2015
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

A/

 zapisovateľa v osobe: Mgr. Andrea Rusznák
a overovateľov zápisnice: Milada Floriánová, Ing. Zsolt Szabados

berie na vedomie

2015/01  8.1.2015
Voľba  návrhovej komisie

A/

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Richard Škúci, Rozália Prokopecová

schvaľuje

2015/01  8.1.2015
Uzatvorenie zápisnice a kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

A/

kontrolu plnenia uznesení z predošlého zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

berie na vedomie

2015/01  8.1.2015
Disponovanie s bežným účtom obce - OTP Banka a.s.

A/

Disponovanie s bežnými účtami obce vedených v OTP Banke Slovensko, a.s.: účtovníčka obce - Rozália
Vassová, narodená 5.10.1961, bytom Dolné Saliby 684 a starosta obce: Ing. Ľudovít Kovács. narodený
12.02.1978, bytom Dolné Saliby 284.

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/01  8.1.2015
Schválenie záložnej zmluvy na bytový dom č. 4 – ŠFRB

A/

Záložnú zmluvu č. 202/515/2011 na bytový dom č. 4

schvaľuje

B/

strostu obce podpísať záložnú zmluvu č. 202/515/2011

poveruje

2015/01  8.1.2015
Prerokovanie Návrhu programového rozpočtu DD na rok 2015

A/

Programový rozpočet Domova dôchodcov Dolné Saliby na rok 2015

schvaľuje

2015/01  8.1.2015
Schválenie poskytnutie dotácie pre SCVČ Horné Saliby

A/

poskytnutie finančných prostriedkov na člena záujmového útvaru vo veku od 5 do 15 rokov
navštevujúceho záujmové vzdelanie v centrách voľného času vo výške normatívu a k tomu a maximálne
do 2,00 € na osobu /mesiac.

schvaľuje

2015/01  8.1.2015
Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja

A/

účast obce Dolné Saliby v Centrálnom krízovom fonde regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského
kraja

schvaľuje

B/

ročný príspevok obce vo výške 0,50 € na obyvateľa.

schvaľuje

2015/01  8.1.2015
Schválenie rozpočtu obce Dolné Saliby na obdobie 2015 - 2017

A/

Rozpočet obce Dolné Saliby na obdobie 2015 - 2017

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/01  8.1.2015
Schválenie rozpočtu obce Dolné Saliby na obdobie 2015 - 2017

B/

O investičnom úvere na opravu miestnych komunikácií OZ rozhodne pred podaním žiadosti o úver.

schvaľuje

2015/01  8.1.2015
Žiadosť o odkúpenie pozemku  – parc. č. 899/30, 899/31

A/

Predmet predaja:
p. č. KN-C 899/30 o výmere 46 m2, - Zastavané plochy a nádvoria
p. č. KN-C 899/31 o výmere 1 m2, - Zastavané plochy a nádvoria

schvaľuje

B/

formu predaja majetku obce Dolné Saliby – podľa VZN obce č. 1/2011, § č. 11.

schvaľuje

C/

Kupujúcich:
 - Alžbeta Pistová, nar. 24.03.1955, bytom: Zornička 911/13 Galanta
 - Mária Seresová, nar. 20.05.1956, bytom Dolné Saliby č. 29
 - Edita Babosová, nar. 04.02.1961, bytom Dolné Saliby č. 168
 - Štefan Kovács, nar. 25.11.1953, bytom Dolné Saliby 95

schvaľuje

D/

kúpnu zmluvu č. 01/2015

schvaľuje

E/

predajnú cenu pozemku v sume 15,10 € za 1 meter štvorcový  podľa znaleckého posudku č. 2/2015

schvaľuje

F/

všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.

schvaľuje

2015/01  8.1.2015
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015

A/

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/01  8.1.2015
Schválenie Pracovného a organizačného poriadku pre zamestnancov obce Dolné Saliby

A/

Pracovný a organizačný poriadok pre zamestnancov obce Dolné Saliby

schvaľuje

2015/01  8.1.2015
Prerokovanie termínov zasadnutí OZ na rok 2015

A/

termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2015:
8. januára 2015
16. marca 2015
15. júna 2015
14. septembra 2015
14. decembra 2015

berie na vedomie

2015/01  8.1.2015
Schválenie Registratúrneho plánu a poriadku obce

A/

Registratúrny plán a poriadok obce

schvaľuje

2015/01  8.1.2015
Schválenie uznesenia

A/

návrh uznesení zasadnutia dňa 8.1.2015.

schvaľuje

2015/02  16.3.2015
Otvorenie zasadnutia

A/

program zasadnutia

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/02  16.3.2015
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

A/

zapisovateľa v osobe: Mgr. Andrea Rusznák
a overovateľov zápisnice: Mgr. Monika Nagy, Mgr. József Berényi

berie na vedomie

2015/02  16.3.2015
Voľba návrhovej komisie

A/

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Milada Floriánová, Ing. Zsolt Szabados

schvaľuje

2015/02  16.3.2015
Uztavorenie zápisnice a kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

A/

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

berie na vedomie

2015/02  16.3.2015
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014

A/

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014

schvaľuje

2015/02  16.3.2015
Schválenie záverečného účtu obce a účtovnej závierky obce k 31.12.2014

A/

záverečný účet obce k 31.12.2014 bez výhrad

schvaľuje

B/

účtovnú závierku obce k 31.12.2014

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/02  16.3.2015
Schválenie záverečného účtu obce a účtovnej závierky obce k 31.12.2014

C/

vymáhanie pohľadávok týkajúcich sa daní z nehnuteľností a poplatkov a nedaňových nedoplatkov od
fyzických a právnických osôb

berie na vedomie

2015/02  16.3.2015
Inventarizácia obce k 31.12.2014

A/

inventarizáciu obce k 31.12.2014

schvaľuje

2015/02  16.3.2015
Prerokovanie zmeny územného rozhodnutia - Pótlék II.

A/

zmenu bodu 1: Rodinné domy budú samostatne stojace so sedlovou strechou, valbovou strechou alebo
plochou strechou.
zmenu bodu 3: Zastavanosť parcely je stanovená na max. 35 %  jej rozlohy.
Stavebná čiara bude min. 6,0 m od okraja cestnej komunikácie.

schvaľuje

2015/02  16.3.2015
Prerokovanie zmlúv s SPP - distribúcia, a.s .

A/

Zmluvu o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 17/2015/RJC

schvaľuje

B/

Zmluvu o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoúaO 17/2015/RCJ

schvaľuje

2015/02  16.3.2015
Prerokovanie projektov - Rekonštrukcia Obecného úradu Dolné Saliby, Ulica pri Obecnom úrade

A/

projekty na rekonštrukciu Obecného úradu Dolné Saliby

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/02  16.3.2015
Prerokovanie projektov - Rekonštrukcia Obecného úradu Dolné Saliby, Ulica pri Obecnom úrade

B/

projekt na rekonštrukciu ulice pri Obecnom úrade Dolné Saliby

schvaľuje

2015/02  16.3.2015
Obchodno-verejná súťaž na predaj budovy bývalého Zelovocu

A/

formu predaja obchodno-verejná súťaž podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v zmysle § 9
VZN č. 01/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Saliby a s majetkom štátu,
ktorý bol zverený obci Dolné Saliby a podmienky obchodno-verejnej súťaže č. 01/2015 na predaj
pozemkov p. č. 132/1,132/3,132/12 a budovy so súpisným číslom 797

schvaľuje

B/

návrh kúpnej zmluvy

schvaľuje

C/

komisiu na vyhodnotenie ponúk v zložení:
Mgr. József Berényi, Ing. Richard Škúci, Ing. Zsolt Szabados, Mgr. Monika Nagy, Bc. Milada Floriánová

schvaľuje

2015/02  16.3.2015
Predaj pozemku - Vladimír Škultéty a manželka Ľubica

A/

Uznesenia č. 22/2014 a 73/2013 - odredaj pozemku - Vladimír škultéty a manželka Ľubica, Dolné Saliby
726

ruší

B/

odpredaj pozemku s parc. č. 434/47 o výmere 331 m2

schvaľuje

C/

formu predaja  - priamy predaj v zmysle § 7, bod 5, písm. e) VZN – 01/2011  Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Dolné Saliby  a  s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Dolné Saliby  a
zdôvodnenie pri prevode majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa - zámer previesť majetok - v zmysle
§9a, zákona č. 138/1191 Z. z. o majetku obcí (viď Prílohu zápisnice zo zosadnutia č. 2015/02).

schvaľuje

D/

predajnú cenu 15 €/m2

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/02  16.3.2015
Predaj pozemku - Viktória Osztényi a manžel Zoltán

A/

platnosť uznesenia č. 30/2010 - predaj pozemku - Viktória Osztényi a manžel Zoltán, Dolné Saliby

potvrdzuje

2015/02  16.3.2015
Predaj pozemku - Ľudovít Halák a Kristina Vargová

A/

predmet predaja: stavebný pozemok na LV 1000 podľa KN-C parcely č. 434/29 vo výmere 805 m2

schvaľuje

B/

formu predaja: priamy predaj  v zmysle §11 VZN – 01/2011  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Dolné Saliby  a  s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Dolné Saliby

schvaľuje

C/

Kupujúcich: Ľudovít Halák, Dolné Saliby 613 a Kristina Vargová, Tešedíkovo 1481

schvaľuje

D/

návrh kúpnej zmluvy č. KZ_006/2015

schvaľuje

E/

predajnú cenu, na základe uznesení č. 69/2008 a 70/2008 o schválení  predajnej ceny stavebných
pozemkov druhej etapy v časti Pótlék II, vo výške 16 100,00 €, t. j. 20,00 €/m2

schvaľuje

2015/02  16.3.2015
Predaj pozemku - Dušan Bednár a manželka Janka

A/

predmet predaja: stavebný pozemok na LV 1000 podľa KN-C  parcely č. 434/22 vo výmere 740 m2

schvaľuje

B/

formu predaja  - priamy predaj v zmysle §11 VZN – 01/2011  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Dolné Saliby  a  s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Dolné Saliby

schvaľuje

C/

kupujúcich: Dušan Bednár a manželka Janka, Dolné Saliby 253

schvaľuje

D/

návrh kúpnej zmluvy č. KZ_007/2015

schvaľuje

E/

predajnú cenu, na základe uznesení č. 69/2008 a 70/2008 o schválení predajnej ceny stavebných
pozemkov druhej etapy v časti Pótlék II,14 800,00 €, t. j. 20,00 €/m2

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/02  16.3.2015
Predaj pozemku - Imrich Szabó a manželka Viola

A/

predmet predaja: stavebný pozemok na LV 1000 podľa KN-C  parcely č. 434/28 vo výmere 807 m2

schvaľuje

B/

formu predaja  - priamy predaj v zmysle §11 VZN – 01/2011  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Dolné Saliby  a  s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Dolné Saliby

schvaľuje

C/

Kupujúcich: Imrich Szabó a manželka Viola, Dolné Saliby 16

schvaľuje

D/

návrh kúpnej zmluvy č. KZ_008/2015

schvaľuje

E/

predajnú cenu, na základe uznesení č. 69/2008 a 70/2008 o schválení  predajnej ceny stavebných
pozemkov druhej etapy v časti Pótlék II, vo výške 16 140,00 €, t. j. 20,00 €/m2

schvaľuje

2015/02  16.3.2015
Umiestnenie vodomernej šachty (ulica Žellérska)

A/

umiestnenie vodomernej šachty na verejnom priestranstve na parcele č. 899/3

schvaľuje

2015/02  16.3.2015
Prerokovanie projektu Town Twinning

A/

predloženie projektu Town Twinning

berie na vedomie

2015/02  16.3.2015
Schválenie štatútu Knižnice Gejzu Balogha Dolné Saliby

A/

štatút Knižnice Gejzu Balogha Dolné Saliby

schvaľuje

B/

knihovníka knižnice v osobe: Mgr. Juraj Vígh

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/02  16.3.2015
Schválenie VZN o správe a prevádzke pohrebiska Obce Dolné Saliby

A/

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015 o správe a prevádzke pohrebiska Obce Dolné Saliby

schvaľuje

2015/02  16.3.2015
Prerokovanie realizovaného bezpečnostného auditu

A/

výsledky bezpečnostného auditu

berie na vedomie

2015/02  16.3.2015
Použitei erbu obce na podujatí

A/

použitie erbu obce na podujatí - Salibský polmaratón - I. ročník, Hornosalibská "desiatka" - III. ročník

schvaľuje

2015/02  16.3.2015
Schválenie zámeru odpadového hospodárstva obce

A/

Prípravu a realizáciu zámeru: 1. Aktualizácia POH Obce Dolné Saliby 2011 - 2015

schvaľuje

B/

Obci a starostovi obce Dolné Saliby zabezpečiť, prípravu a realizáciu zámeru 1. Aktualizácia POH Obce
Dolné Saliby na roky  2011 -2015

schvaľuje

2015/02  16.3.2015
Schválenie uznesenia

A/

Návrh uznesení zo zasadnutia dňa 16.03.2015

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/03  15.6.2015
Otvorenie zasadnutia

A/

program zasadnutia

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

A/

zapisovateľa v osobe: Mgr. Andrea Rusznák
a overovateľov zápisnice: Ladislav Francisti, Ing. Richard Škúci

berie na vedomie

2015/03  15.6.2015
Voľba návrhovej komisie

A/

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Monika Nagy, Rozália Prokopecová

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Uzatvorenie zápisnice a kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

A/

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

berie na vedomie

2015/03  15.6.2015
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie II. polroka 2015

A/

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie II. polroka 2015

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/03  15.6.2015
Schválenie hospodárenia obce k 31.3.2015

A/

hospodárenie obce k 31.3.2015

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Prerokovanie aktualizovaného programu odpadového hospodárstva obce Dolné Saliby na roky 2011

-2015

A/

zmeny a doplnky Programu odpadového hospodárstva obce Dolné Saliby na roky 2011 - 2015 č. 1 -
návrh na pripomienkovanie

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Schválenie zmien urbanistického riešenia IBV Pótlék II.

A/

zmenu urbanistického riešenia IBV Pótlék II.

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Schválenie vybudovania miestnej komunikácie v časti Pótlék II.:  I. časť III. etapy

A/

vybudovanie miestnej komunikácie v časti Pótlék II.:  I. časť III. etapy

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Prerokovanie zmien vykonaných na budove bývalej pekárne

A/

vykonanie zmien na budove bývalej pekárne.

berie na vedomie

B/

zmenu nájomnej zmluvy s Henrietou Csicsmanovou na budovu bývalej pekárne.

schvaľuje

C/

prenájom časti budovy bývalej pekárne pre Tamás Szolgai - Pekáreň MIA, Tomášikovo 226.

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/03  15.6.2015
Prerokovanie zmien vykonyných na byte v kultúrnom dome

A/

zmeny rekonštrukcie bytu v kultúrnom dome.

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Schválenie kúpnej ceny budovy so s. č. 797 a pozemkov s p. č. 132/1, 132/3 a 132/12 podľa

obchodno-verejnej súťaže č. 01/2015 - Ľudovít Varga, Dolné Saliby 556

A/

kúpnu cenu budovy bývalej predajne so s. č. 797 na pozemku s parc. č. 132/3 a pozemkov  ( parc. č.
132/3 - zastavaná plocha o výmere 144 m2, parc. č. 132/1 - ostatná plocha o výmere 213m2, parc. č.
132/12 - zastavaná plocha o výmere 17 m2) podľa výsledkov obchodno verejnej súťaže č. 01/2015 vo
výške 12 000,00 € a úspešného uchádzača v osobe: Ľudovít Varga, bytom 925 02 Dolné Saliby č. 556,
dátum narodenia: 9.10.1981.

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Predaj pozemku - Martin Oravec a manželka Zuzana, Dolné Saliby

A/

predmet predaja: stavebný pozemok na LV 1000 podľa KN-C  parcely č. 434/27 vo výmere 810 m2

schvaľuje

B/

formu predaja  - priamy predaj v zmysle §11 VZN – 01/2011  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Dolné Saliby  a  s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Dolné Saliby

schvaľuje

C/

kupujúcich: Martin Oravec, Dolné Saliby 770 a manželka Zuzana Oravcová, Dolné Saliby 406

schvaľuje

D/

návrh kúpnej zmluvy

schvaľuje

E/

predajnú cenu, na základe uznesení č. 69/2008 a 70/2008 o schválení predajnej ceny stavebných
pozemkov druhej etapy v časti Pótlék II,16 200,00 €, t. j. 20,00 €/m2

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Predaj pozemku - Anita Benkovičová, Galanta a Boris Tóth, Tvrdošovce

A/

predmet predaja: stavebný pozemok na LV 1000 podľa KN-C  parcely č. 434/9 vo výmere 740 m2

schvaľuje

B/

formu predaja  - priamy predaj v zmysle §11 VZN – 01/2011  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Dolné Saliby  a  s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Dolné Saliby

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/03  15.6.2015
Predaj pozemku - Anita Benkovičová, Galanta a Boris Tóth, Tvrdošovce

C/

kupujúcich: Anita Benkovičová, Galanta, SNP 996/10  a Boris Tóth, Tvrdošovce, Kvetná 186/8

schvaľuje

D/

návrh kúpnej zmluvy

schvaľuje

E/

predajnú cenu, na základe uznesenia č. 69/2008 o schválení predajnej ceny stavebných pozemkov
druhej etapy v časti Pótlék II,19 647,00 €, t. j. 26,55 €/m2

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Schválenie projektu - Vykurovací systém - Zdravotné stredisko

A/

projekt - Vykurovací systém - Zdravotné stredisko.

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Schválenie projektu - Ulica Alszer a Sóspuszta - rekonštrukcia miestnej komunikácie

A/

projekt - Ulica Alszer a Sóspuszta - rekonštrukcia miestnej komunikácie.

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Schválenie projektu - Kamerový systém a prevádzkovanie kamerového systému

A/

projekt - Kamerový systém

schvaľuje

B/

starostu obce uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve  s poskytovateľom služieb prevádzkovania kamerového
systému.

poveruje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/03  15.6.2015
Schválenie projektu - Cintorín - nové hrobové miesta, úprava verejného priestranstva

A/

projekt - Cintorín - nové hrobové miesta, úprava verejného priestranstva

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Schválenie projektu - Dobudovanie prístrešku domu smútku

A/

projekt - Dobudovanie prístrešku domu smútku.

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Schválenie projektu - Odstránenie čiernej skládky odpadov - Máca a Kandia

A/

projekt - Odstránenie čiernej skládky odpadov - Máca a Kandia

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Schválenie projektu - Rekonštrukcia ostatných plôch pri hlavnej ceste

A/

projekt - Rekonštrukcia ostatných plôch pri hlavnej cetse: pri mlyne, pri križovatke cesty III/5615 a II/561,
pri ulici Suttony - Érhegy vedľa hlavnej cesty - (Cyklochodník), pri cintoríne na cyklotrase

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Odkúpenie pozemku - Ollé Tomáš, Veľká Mača

A/

odkúpenie pozemku s parc. číslom  494/2 vo výmere 1140 m2.

schvaľuje

B/

kúpnu cenu 6 € za 1 meter štvorcový, t. j. 6 840,00 €.

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/03  15.6.2015
Schválenie zmeny dodávateľa elektrickej enegie

A/

výpoveď Zmluvy NN č. 695/2012 o združených službách dodávky elektriny k 31.12.2015 so spoločnosťou
V-Elektra Slovakia, a. s., Martin.

schvaľuje

B/

uzatvorenie zmluvy na dodávku elektrickej energie od 01.01.2016 so spoločnosťou Východoslovenská
energetika, a. s., Košice.

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Schválenie zámeru vypracovania PHSR obce Dolné Saliby 2015 -2022

A/

zámer vypracovania PHSR obce Dolné Saliby 2015 - 2022.

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Prerokovanie prenájmu ostatných a zastavaných plôch v extraviláne obce (poľné cesty)

A/

návrh nájomnej zmluvy, ktorá bude uzavretá na pozemky vo vlastníctve obce v extraviláne obce.

schvaľuje

B/

minimálnu cenu ročného nájmu vo výške 120 €/ ha, ktorá neobsahuje daň z nehnuteľnosti.

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Úprava platu starostu obce - zmena výšky priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za

rok 2014

A/

úpravu mesačného platu starostu obce Dolné Saliby od 01.01.2015 na základe navýšenia priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstva za rok 2014.

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/03  15.6.2015
Smernica -  Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.

307/2014 Z. z.

A/

smernicu - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z. z.

berie na vedomie

2015/03  15.6.2015
Schválenie predaja a kúpy dopravného prostriedku

A/

odpredaj dopravného prostriedku - IFA fekál, ŠPZ GA 692 AV.

schvaľuje

B/

kúpu fekálnej cisterny vo výške maximálne do 6 000,00 €

schvaľuje

2015/03  15.6.2015
Schválenie uznesenia

A/

návrh uznesení zo zasadnutia dňa 15.06.2015.

schvaľuje

2015/04  14.9.2015
Otvorenie zasadnutia

A/

program zasadnutia

schvaľuje

2015/04  14.9.2015
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

A/

zapisovateľa v osobe: Mgr. Andrea Rusznák
a overovateľov zápisnice: Mgr. Ildikó Zsalkovicsová, MVDr. László Pleva

berie na vedomie



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/04  14.9.2015
Voľba návrhovej komisie

A/

návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Francisti, Ing. Richard Škúci

schvaľuje

2015/04  14.9.2015
Uzatvorenie zápisnice a kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

A/

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

berie na vedomie

2015/04  14.9.2015
Schválenie hospodárenia obce obce k 30.06.2015

A/

hospodárenie obce k 30.06.2015.

schvaľuje

2015/04  14.9.2015
Schválenie zmeny rozpočtu

A/

zmenu rozpočtu Obce Dolné Saliby č. 1

schvaľuje

2015/04  14.9.2015
Schválenie dobudovania inžinierskych sietí v obytnej zóne Pótlék II.

A/

dobudovania inžinierskych sietí  - verejného vodovodu, plynového potrubia a verejného osvetlenia - v
obytnej zóne Pótlék II.

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/04  14.9.2015
Schválenie prevádzkového poriadku vodnej stavby a zmluvy o prevádzkovaní

A/

prevádzkové poriadky:
- Verejný vodovod pre bytové domy č. 1, 2, 3 a 4
- Verejná kanalizácia pre bytové domy č. 1, 2, 3 a 4
- Kanalizačné zberače - I. etapa - IBV Pótlék II
- Vodovodné potrubia - I. etapa, časti II. a III. etapy -  IBV Pótlék II

schvaľuje

B/

zmluvu o prevádzkovaní č. 43/02/47706/2015.

schvaľuje

2015/04  14.9.2015
Schválenie kúpy dopravného prostriedku - zmena

A/

zmenu uznesenia č. 68/2015 v bode B/  - kúpu fekálnej cisterny vo výške maximálne do 9 000,00 €.

schvaľuje

2015/04  14.9.2015
Schválenie podmienok predaja stavebných pozemkov v časti Pótlék II. - tretia etapa

A/

platnosť uznesení č. 69/2008 a 70/2008 na tretiu etapu v časti Pótlék II - predajná cena stavebných
pozemkov.

potvrdzuje

2015/04  14.9.2015
Predaj pozemku - Michaela Horváthová, Dolné Saliby

A/

predmet predaja: stavebný pozemok na LV 1000 podľa KN-C  parcely č. 434/12 vo výmere 740 m2

schvaľuje

B/

formu predaja  - priamy predaj v zmysle §11 VZN – 01/2011  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Dolné Saliby  a  s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Dolné Saliby

schvaľuje

C/

kupujúcich: Michaela Horváthová, Dolné Saliby 525

schvaľuje

D/

návrh kúpnej zmluvy

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/04  14.9.2015
Predaj pozemku - Michaela Horváthová, Dolné Saliby

E/

predajnú cenu, na základe uznesení č. 69/2008 a 70/2008 o schválení predajnej ceny stavebných
pozemkov druhej etapy v časti Pótlék II a na základe uznesenia 79/2015,14 800,00 €, t. j. 20,00 €/m2

schvaľuje

2015/04  14.9.2015
Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie - Klub milovníkov koní

A/

poskytnúť  dotáciu vo výške 500,00 € pre Športový klub milovníkov koní, Čierna Voda

schvaľuje

B/

použitie erbu obce na podujatí - Záprahové preteky - Dolné Saliby, 27.09.2015

schvaľuje

2015/04  14.9.2015
Schválenie uznesenia

A/

návrh uznesení zo zasadnutia dňa 14.09.2015.

schvaľuje

2015/05  4.11.2015
Otvorenie zasadnutia

A/

program zasadnutia

schvaľuje

2015/05  4.11.2015
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

A/

zapisovateľa v osobe: Mgr. Andrea Rusznák
a overovateľov zápisnice: Ing. Zsolt Szabados, Prokopecová Rozália.

berie na vedomie



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/05  4.11.2015
Voľba návrhovej komisie

A/

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Monika Nagy a Mgr. Ildikó Zsalkovicsová.

schvaľuje

2015/05  4.11.2015
Uzatvorenie zápisnice a kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

A/

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

berie na vedomie

2015/05  4.11.2015
Schválenie hospodárenia obce  k 30.09.2015

A/

hospodárenie obce k 30.09.2015.

schvaľuje

2015/05  4.11.2015
Schválenie úveru na financovanie projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií (ulica Alszer a

Sóspuszta)

A/

výsledok verejného obstarávania zákazky - Rekonštrukcia miestnych komunikácií (ulica Alszer a
Sóspuszta).

berie na vedomie

B/

prijatie investičného úveru vo výške 40.000,00 € na financovanie projektu Rekonštrukcia miestnych
komunikácií (ulica Alszer a Sóspuszta).

schvaľuje

C/

s vystavením bankozmenky obce a podpísaním dohody o vyplňovacom zmenkovom práve v súvislosti s
prijatím investičného úveru.

súhlasí



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/05  4.11.2015
Prerokovanie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s

odpadmi z obalov

A/

zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov s
firmou NATUR-PACK, a. s., Bratislava.

schvaľuje

2015/05  4.11.2015
Prerokovanie návrhu nájomnej zmluvy - Pekáreň

A/

nájomnú zmluvu na nájom pekárne pre Tamás Szolgai -Pekáreň MIA, 925 04 Tomášikovo 226.

schvaľuje

2015/05  4.11.2015
Predaj pozemku - Takács Gergely, Dolné Saliby

A/

predmet predaja: stavebný pozemok na LV 1000 podľa KN-C  parcely č. 434/11 vo výmere 740 m2

schvaľuje

B/

formu predaja  - priamy predaj v zmysle §11 VZN – 01/2011  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Dolné Saliby  a  s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Dolné Saliby

schvaľuje

C/

kupujúceho: Gergely Takács, 925 02 Dolné Saliby 586

schvaľuje

D/

návrh kúpnej zmluvy

schvaľuje

E/

predajnú cenu, na základe uznesení č. 69/2008 a 70/2008 o schválení predajnej ceny stavebných
pozemkov druhej etapy v časti Pótlék II a na základe uznesenia č.  79/2015, vo výške 14 800,00 €, t. j.
20,00 €/m2

schvaľuje

2015/05  4.11.2015
Predaj pozemku - Mgr. Takács Zsolt, Dolné Saliby

A/

predmet predaja: stavebný pozemok na LV 1000 podľa KN-C  parcely č. 434/10 vo výmere 740 m2

schvaľuje

B/

formu predaja  - priamy predaj v zmysle §11 VZN – 01/2011  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Dolné Saliby  a  s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Dolné Saliby

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/05  4.11.2015
Predaj pozemku - Mgr. Takács Zsolt, Dolné Saliby

C/

 kupujúceho: Mgr. Takács Zsolt, 925 02 Dolné Saliby 586

schvaľuje

D/

návrh kúpnej zmluvy

schvaľuje

E/

predajnú cenu, na základe uznesení č. 69/2008 a 70/2008 o schválení predajnej ceny stavebných
pozemkov druhej etapy v časti Pótlék II a na základe uznesenia č. 79/2015, vo výške 14 800,00 €, t. j.
20,00 €/m2

schvaľuje

2015/05  4.11.2015
Predaj pozemku - Seres Pavol a manželka Veronika, Dolné Saliby

A/

predmet predaja: stavebný pozemok na LV 1000 podľa KN-C  parcely č. 434/19 vo výmere 740 m2

schvaľuje

B/

formu predaja  - priamy predaj v zmysle §11 VZN – 01/2011  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Dolné Saliby  a  s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Dolné Saliby

schvaľuje

C/

kupujúcich: Pavol Seres a manželka Veronika,  925 02 Dolné Saliby 174

schvaľuje

D/

návrh kúpnej zmluvy

schvaľuje

E/

predajnú cenu, na základe uznesení č. 69/2008 a 70/2008 o schválení predajnej ceny stavebných
pozemkov druhej etapy v časti Pótlék II, vo výške 14 800,00 €, t. j. 20,00 €/m2

schvaľuje

2015/05  4.11.2015
Predaj pozemku - Mikus Gábor, Horné Saliby a Bc. Petra Losonszky, Galanta

A/

predmet predaja: stavebný pozemok na LV 1000 podľa KN-C  parcely č. 434/6 vo výmere 635 m2

schvaľuje

B/

formu predaja  - priamy predaj v zmysle §11 VZN – 01/2011  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Dolné Saliby  a  s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Dolné Saliby

schvaľuje

C/

kupujúcich: Gábor Mikus, 925 03 Horné Saliby 947 a Bc. Petra Losonszky, 924 01 Galanta, Česká
1428/31

schvaľuje

D/

návrh kúpnej zmluvy

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/05  4.11.2015
Predaj pozemku - Mikus Gábor, Horné Saliby a Bc. Petra Losonszky, Galanta

E/

predajnú cenu, na základe uznesenia č. 69/2008 o schválení predajnej ceny stavebných pozemkov
druhej etapy v časti Pótlék II a na základe uznesenia č. 79/2015 , vo výške 16 859,25 €, t. j. 26,55 €/m2

schvaľuje

2015/05  4.11.2015
Schválenie uznesenia

A/

návrh uznesení zo zasadnutia dňa 04.11.2015.

schvaľuje

2015/06  16.12.2015
Otvorenie zasadnutia

A/

program zasadnutia

schvaľuje

2015/06  16.12.2015
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

A/

zapisovateľa v osobe: Mgr. Andrea Rusznák
a overovateľov zápisnice: Ing. Richard Škúci, Mgr. József Berényi.

berie na vedomie

2015/06  16.12.2015
Voľba návrhovej komisie

A/

návrhovú komisiu v zložení: MVDr. László Pleva a Ladislav Francisti.

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/06  16.12.2015
Uzatvorenie zápisnice a kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

A/

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

berie na vedomie

2015/06  16.12.2015
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2016

A/

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2016.

schvaľuje

2015/06  16.12.2015
Schválenie VZN č. 02/2015 o dani z nehnuteľnosti

A/

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2015 o dani z nehnuteľnosti.

schvaľuje

2015/06  16.12.2015
Schválenie VZN č. 03/2015 o miestnych daniach a poplatkoch

A/

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2015 o miestnych daniach a poplatkoch.

schvaľuje

2015/06  16.12.2015
Schválenie VZN č. 04/2015 o cenách služieb poskytovaných obcou

A/

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2015 o cenách služieb poskytovaných obcou

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/06  16.12.2015
Schválenie VZN č. 05/2015 o poskytovaných sociálnych služieb  v DD

A/

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2015 o poskytovaných sociálnych služieb v Domove dôchodcov
Dolné Saliby.

schvaľuje

2015/06  16.12.2015
Schválenie rozpočtu Domova dôchodcov Dolné Saliby

A/

rozpočet Domova dôchodcov Dolné Saliby na roky 2016 - 2018

schvaľuje

2015/06  16.12.2015
Schválenie rozpočtu obce

A/

rozpočet obce na roky 2016 - 2018.

schvaľuje

2015/06  16.12.2015
Predaj pozemku - Ján Szalai a manželka Veronika, Dolné Saliby

A/

predmet predaja: stavebný pozemok na LV 1000 podľa KN-C  parcely č. 434/18 vo výmere 740 m2

schvaľuje

B/

formu predaja  - priamy predaj v zmysle §11 VZN – 01/2011  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Dolné Saliby  a  s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Dolné Saliby

schvaľuje

C/

kupujúcich: Ján Szalai, 925 02 Dolné Saliby 86 a manželka Veronika Szalai,  925 02 Dolné Saliby 779

schvaľuje

D/

návrh kúpnej zmluvy

schvaľuje

E/

predajnú cenu, na základe uznesení č. 69/2008 a 70/2008 o schválení predajnej ceny stavebných
pozemkov druhej etapy v časti Pótlék II, vo výške 14 800,00 €, t. j. 20,00 €/m2

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/06  16.12.2015
Predaj pozemku - Mgr. Szabolcs Vida, Baloň a manželka Mária, Dolné Saliby

A/

predmet predaja: stavebný pozemok na LV 1000 podľa KN-C  parcely č. 434/26 vo výmere 811 m2

schvaľuje

B/

formu predaja  - priamy predaj v zmysle §11 VZN – 01/2011  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Dolné Saliby  a  s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Dolné Saliby

schvaľuje

C/

kupujúcich: Mgr. Szabolcs Vida, 930 08 Baloň 149 a manželka Ing. Mária Vida,  925 02 Dolné Saliby 778

schvaľuje

D/

návrh kúpnej zmluvy

schvaľuje

E/

predajnú cenu, na základe uznesení č. 69/2008 a 70/2008 o schválení predajnej ceny stavebných
pozemkov druhej etapy v časti Pótlék II, vo výške 16 220,00 €, t. j. 20,00 €/m2

schvaľuje

2015/06  16.12.2015
Predaj pozemku - Oskar Kajoš

A/

predbežný predaj záhrady na LV 1000 podľa KN-C  parcely č. 912/39  a záhrady na LV 1000 podľa KN-C
parcely č. 899/8 vo výmerách, ktoré sú v užívaní p. Oskara Kajoša a jeho manželky Alžbety, obaja bytom
Dolné Saliby 243

schvaľuje

B/

predbežnú predajnú cenu na základe  znaleckého posudku vo výške 10,00 € / m2

schvaľuje

C/

vyhotovenie geometrického plánu služiace na presné určenie užívania parciel na LV 1000 podľa KN-C č.
912/39 a 899/8.

berie na vedomie

2015/06  16.12.2015
Predaj nehnuteľnosti - Atila Kilacsko, Ladislav Kollár

A/

starostu obce na vypracovanie architektonickej štúdie na stavbu so s. č. 796 nachádzajúcej sa na parc. č.
132/8 KN-C na LV 1000 a jeho okolia na základe žiadosti Atilu Kilacska a Ladislava Kollára.

poveruje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/06  16.12.2015
Prerokovanie PHSR obce

A/

Spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Saliby na roky 2015-2022 v
zmysle zákona č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja

berie na vedomie

B/

predkladanie Strategického dokumentu na posudzovanie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v platnom znení

berie na vedomie

2015/06  16.12.2015
Prerokovanie stratégie CLLD územia MAS Stará Čierna voda

A/

strategický rozvojový dokument: Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda

schvaľuje

2015/06  16.12.2015
Schválenie členstva ZMOS

A/

členstvo v Združení miest a obcí Slovenska

schvaľuje

B/

členský príspevok vo výške 0,165 €/obyvateľ/rok.

schvaľuje

2015/06  16.12.2015
Prerokovanie dotácie pre SCVČ Horné Saliby

A/

poskytnutie finančných prostriedkov na člena záujmového útvaru vo veku od 5 do 15 rokov
navštevujúceho záujmové vzdelanie v centrách voľného času na rok 2016 vo výške normatívu a k tomu
maximálne 2,18 € na osobu/mesiac.

schvaľuje



Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách

2015/06  16.12.2015
Prerokovanie záložnej zmluvy na prevod pozemku s parc. č. 434/27

A/

záložnú zmluvu k predmetu predaja pozemku  KN-C na LV parc. č. 434/27 v zmysle uznesenia č.
53/2015

berie na vedomie

B/

starostu obce podpísaným záložnej zmluvy s platnosťou do 6.2.2016 (do platnosti dodatku č. 1 k Kúpnej
zmluve č. 10/2015).

poveruje

2015/06  16.12.2015
Správa nezávislého audítora

A/

správu nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo.

berie na vedomie

2015/06  16.12.2015
Schválenie uznesenia

A/

návrh uznesení zo zasadnutia dňa 16.12.2015.

schvaľuje


