Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 01/2016
2016/01 15.2.2016
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
A/

schvaľuje
program zasadnutia.

uznesenie č. 02/2016
2016/01 15.2.2016
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A/

berie na vedomie
zapisovateľa v osobe: Mgr. Andrea Rusznák
a overovateľov zápisnice: MVDr. László Pleva, Ladislav Francisti

uznesenie č. 03/2016
2016/01 15.2.2016
Voľby návrhovej komisie
A/

schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Bc. Milada Floriánová, Mgr. Monika Nagy.

uznesenie č. 04/2016
2016/01 15.2.2016
Uzatvorenie zápisnice a kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
A/

berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predošlého zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

uznesenie č. 05/2016
2016/01 15.2.2016
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
A/

schvaľuje
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 06/2016
2016/01 15.2.2016
Schválenie záverečného účtu a účtovnej závierky k 31.12.2015
A/

schvaľuje
záverečný účet obce k 31.12.2015 bez výhrad

B/

schvaľuje
účtovnú závierku obce k 31.12.2015

uznesenie č. 07/2016
2016/01 15.2.2016
Inventarizácia obce k 31.12.2015
A/

schvaľuje
inventarizáciu obce k 31.12.2015

uznesenie č. 08/2016
2016/01 15.2.2016
Schválenie Všeobecne záväzneho nariadenia č. 01/2016 o podmienkach poskytovania dotácií a
finančného príspevku
A/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2016 o podmienkach poskytovania dotácií a finančného príspevku.

uznesenie č. 09/2016
2016/01 15.2.2016
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 02/2016 o zápise detí
A/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2016 o zápise detí

uznesenie č. 10/2016
2016/01 15.2.2016
Odkúpenie pozemku - Gabriel Nagy, Dolné Saliby
A/

schvaľuje
predmet predaja: stavebný pozemok na LV 1000 podľa KN-C parcely č. 434/25 vo výmere 815 m2

B/

schvaľuje
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

C/

schvaľuje
Kupujúceho: Gabriel Nagy, 925 02 Dolné Saliby 715
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 10/2016
2016/01 15.2.2016
Odkúpenie pozemku - Gabriel Nagy, Dolné Saliby
D/

schvaľuje
návrh kúpnej zmluvy

E/

schvaľuje
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 16 300,00 €, t. j. 20,00 €/m2

uznesenie č. 11/2016
2016/01 15.2.2016
Odkúpenie pozemku - Mária Szaboová, Tešedíkovo
A/

schvaľuje
predmet predaja: stavebný pozemok na LV 1000 podľa KN-C parcely č. 434/17 vo výmere 740 m2

B/

schvaľuje
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

C/

schvaľuje
Kupujúcu: Mária Szaboová, 925 82 Tešedíkovo, Cintorínska 24

D/

schvaľuje
návrh kúpnej zmluvy

E/

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

uznesenie č. 12/2016
2016/01 15.2.2016
Odkúpenie záhrady - Oskar Kajoš a manželka Alžbeta, Dolné Saliby
A/

schvaľuje
odpredaj pozemku - záhrady na LV 1000 podľa KN-C parcely č. 912/39 vo výmere 663 m2 a záhrady
na LV 1000 podľa KN-C parcely č. 899/8 vo výmere 81m2, t. j. spolu 744 m2 pre kupujúcich: Oskar Kajoš
a manželka Alžbeta,925 02 Dolné Saliby 243.

B/

schvaľuje
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. 138/1991 Z. z. o majetku obcí (viď Prílohu zápisnice zo zasadnutia č. 2016/01).

C/

schvaľuje
predajnú cenu vo výške 7 440 €, t. j. 10 €/m2.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 13/2016
2016/01 15.2.2016
Schválenie uznesenia
A/

schvaľuje
návrh uznesení zo zasadnutia dňa 15.02.2016.

uznesenie č. 14/2016
2016/02 11.4.2016
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
A/

schvaľuje
program zasadnutia

uznesenie č. 15/2016
2016/02 11.4.2016
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A/

berie na vedomie
zapisovateľa v osobe: Mgr. Andrea Rusznák
a overovateľov zápisnice: Bc. Milada Floriánová, Mgr. Monika Nagy

uznesenie č. 16/2016
2016/02 11.4.2016
Voľba návrhovej komisie
A/

schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Zsolt Szabados, Mgr. Ildikó Zsalkovicsová

uznesenie č. 17/2016
2016/02 11.4.2016
Uzatvorenie zápisnice a kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
A/

berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predošlého zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 18/2016
2016/02 11.4.2016
Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Dolné Saliby 2016 - 2021
A/

schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Dolné Saliby 2016 - 2021.

uznesenie č. 19/2016
2016/02 11.4.2016
Schválenie PHSR obce Dolné Saliby
A/

schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (Program rozvoja) obce Dolné Saliby do roku 2022.

uznesenie č. 20/2016
2016/02 11.4.2016
Odkúpenie pozemku - Beáta Gerhartová, Dolné Saliby 285
A/

schvaľuje
predmet predaja: stavebný pozemok na LV 1000 podľa KN-C parcely č. 434/21 vo výmere 740 m2

B/

schvaľuje
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

C/

schvaľuje
Kupujúcu: Beáta Gerhartová, 925 02 Dolné Saliby 285

D/

schvaľuje
návrh kúpnej zmluvy

E/

schvaľuje
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

uznesenie č. 21/2016
2016/02 11.4.2016
Prerokovanie plnenia rozpočtu DD Dolné Saliby za rok 2015
A/

schvaľuje
účtovnú závierku k 31.12.2015 a plnenie rozpočtu Domova dôchodcov Dolné Saliby za rok 2015.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 22/2016
2016/02 11.4.2016
Prenájom miestnosti - Pekáreň MIA
A/

schvaľuje
prenájom miestnosti v budove so s. č. 501, nachádzajúcej sa na parcele č. 666/1 v rozmere 4,70 m x
5,00 m, t. j. 23,5 m2.

B/

schvaľuje
cenu za prenájom miestnosti vo výške 20,00 €/m2, t. j. 470,00 € / rok.

C/

schvaľuje
50 % zľavu z nájmu miestnosti do 30.06.2016.

uznesenie č. 23/2016
2016/02 11.4.2016
Schválenie VZN č. 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Dolné Saliby a o trhovom poriadku pre príložitostné trhy
A/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci Dolné Saliby a o trhovom poriadku pre príložitostné trhy.

uznesenie č. 24/2016
2016/02 11.4.2016
Schválenie použitia erbu
A/

schvaľuje
použitie erbu v publikácii Náučná maľovánka.

uznesenie č. 25/2016
2016/02 11.4.2016
Schválenie platu starostu obce
A/

schvaľuje
Úpravu mesačného platu starostu obce od 01.01.2016 v zmysle oznámenia Štatistického úradu SR zo
dňa 08.03.2016 o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku
2015 nasledovne:
Priemerná mesačná mzda v NH za rok 2015 je 883,00 Eur
Násobok podľa §4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. je 1,98 násobok
Plat podľa §3 ods. 1 je 1748,34 Eur, zaokrúhlene 1749,00 €
Zvýšenie platu o 35,00 % - na základe uznesenia č. 67/2014 - je 612,15 Eur, zaokrúhlene 613,00 Eur
Plat spolu mesačne je 2362 Eur

B/

schvaľuje
zvýšenie platu od 01.04.2016.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 25/2016
2016/02 11.4.2016
Schválenie platu starostu obce
C/

schvaľuje
Plat starostu obce nasledovne:
Priemerná mesačná mzda v NH za rok 2015 je 883,00 Eur
Násobok podľa §4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. je 1,98 násobok
Plat podľa §3 ods. 1 je 1748,34 Eur, zaokrúhlene 1749,00 €
Zvýšenie platu o 47 % je 822,03 Eur, zaokrúhlene 823 Eur
Plat spolu mesačne je 2572,00 Eur

uznesenie č. 26/2016
2016/02 11.4.2016
Formálne zmeny zriaďovateľských listín
A/

schvaľuje
formálne zmeny zriaďovateľských listín základných a materských škôl v obci Dolné Saliby.
- Základná škola, Dolné Saliby 19
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Dolné Saliby 122
- Materská škola, Dolné Saliby 666
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Dolné Saliby 665

uznesenie č. 27/2016
2016/02 11.4.2016
Schválenie uznesenia
A/

schvaľuje
návrh uznesení zo zasadnutia zo dňa 11.04.2016.

uznesenie č. 28/2016
2016/03 30.5.2016
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
A/

schvaľuje
program zasadnutia
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 29/2016
2016/03 30.5.2016
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A/

berie na vedomie
zapisovateľa v osobe: Mgr. Andrea Rusznák
a overovateľov zápisnice: Ing. Richard Škúci, Rozália Prokopecová.

uznesenie č. 30/2016
3016/03 30.5.2016
Voľba nárhovej komisie
A/

schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Monika Nagy a Bc. Milada Floriánová.

uznesenie č. 31/2016
2016/03 30.5.2016
Uzatvorenie zápisnice a kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
A/

berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predošlého zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

uznesenie č. 32/2016
2016/03 30.5.2016
Schválenie hospodárenia obce k 31.03.2016
A/

schvaľuje
hospodárenia obce k 31.03.2016.

uznesenie č. 33/2016
2016/03 30.5.2016
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016
A/

schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 34/2016
2016/03 30.5.2016
Schválenie VZN č. 04/2016 o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Dolné Saliby
A/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2016 o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Dolné Saliby.

uznesenie č. 35/2016
2016/03 30.5.2016
Prerokovanie projektu "Zberný dvor"
A/

schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO pre OP KŽP, kód výzvy
OPKZP-PO1-SC111-2016-10.

B/

schvaľuje
názov projektu: "Zberný dvor - Dolné Saliby"

C/

schvaľuje
maximálne spolufinancovanie projektu vo výške 14 395,00 € (5 %) zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov.

uznesenie č. 36/2016
2016/03 30.5.2016
Schválenie nájomnej zmluvy - "Plynofikácia IBV Pótlék II. 3. etapa - 2. časť, 2. etapa - 2. časť"
A/

schvaľuje
Zmluvu o nájme plynárenského zariadenia na investíciu "Plynofikácia IBV Pótlék II. 3. etapa - 2. časť, 2.
etapa - 2. časť" a nájomné vo výške 1€/ročne.

B/

schvaľuje
Zmluvu o údržbe a opravách plynárenského zariadenia.

uznesenie č. 37/2016
2016/03 30.5.2016
Schválenie nového prenajímateľa a podmienok nájmu
A/

berie na vedomie
Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 01/2016 s prenajímateľom: NAGY TRANS s.r.o.,925 03 Horné
Saliby 1086, na prevádzkovanie rýchleho občerstvenia nachádzajúcej sa v autobusovej zastávke č. d.
785 (časť budovy o podlahovej ploche 14 m2) a nájom vo výške 750,00 €/rok.

B/

schvaľuje
nájomcu nebytového priestorovu na základe geometrického plánu č. 156/2007: bývalá budova OÚ s. č.
129 na parcele č. 159/1 zastavané plochy a nádvoria - o výmere 277 m2 , č. 159/2 záhrada - o výmere
653 m2, parc. č. 159/3 zastavené plochy a nádvoria - o výmere 397 m2: NAGY TRANS s. r. o., 925 03
Horné Saliby 1086, IČO: 50 129 899.

C/

schvaľuje
nájom vo výške 3 000,00 Eur/rok.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 37/2016
2016/03 30.5.2016
Schválenie nového prenajímateľa a podmienok nájmu
D/

poveruje
starostu obce na vysporiadanie nájmu s doterajším nájomníkom ( Gabriel Nagy - NAGY - TRANS, Dolné
Saliby 715) predmetných nehnuteľností.

uznesenie č. 38/2016
2016/03 30.5.2016
Zrušenie časti uznesenia č. 88/2015
A/

ruší
uznesenie č. 88/2015 časť B o prijatí investičného úveru vo výške 40 000,00 Eur a časť C súhlas s
vystavením bankozmenky obce a podpísaním dohody o vyplňovacom zmenkovom práve v súvislosti s
prijatím investičného úveru.

uznesenie č. 39/2016
2016/03 30.5.2016
Žiadosť o dotáciu
A/

schvaľuje
poskytnúť dotáciu vo výške 300,00 € pre Základnú školu s materskou školou Istvána Széchenyiho s VJM
- Széchényi István Alapiskola és Óvoda, na vzdelávaco-poznávací tábor pre členov Bercsényi Miklós
Hagyományőrző Csapata Felsőszeli.

uznesenie č. 40/2016
2016/03 30.5.2016
Schválenie uznesenia
A/

schvaľuje
návrh uznesení zo zasadnutia zo dňa 30.05.2016.
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