Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 01/2017
2017/01 6.3.2017
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
A/

schvaľuje
program zasadnutia

uznesenie č. 02/2017
2017/01 6.3.2017
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A/

berie na vedomie
zapisovateľa v osobe: Mgr. Andrea Rusznák
a overovateľov zápisnice: Bc. Milada Floriánová a Ladislav Francisti

uznesenie č. 03/2017
2017/01 6.3.2017
Voľba návrhovej komisie
A/

schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: MVDr. László Pleva a Rozália Prokopecová.

uznesenie č. 04/2017
2017/01 6.3.2017
Voľba volebnej komisie voľby hlavného kontrolóra obce
A/

schvaľuje
volebnú komisiu na voľbu hlavného kontrolóra v zložení: Mgr. József Berényi, Ing. Zsolt Szabados a Ing.
Richard Škúci.

B/

berie na vedomie
predsedu volebnej komisie v osobe: Mgr. József Berényi.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 05/2017
2017/01 6.3.2017
Voľba hlavného kontrolóra obce Dolné Saliby
A/

volí
v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
hlavného kontrolóra obce Dolné Saliby, ktorým sa stala Ing. Ilona Varsányi. Pracovný čas hlavného
kontrolóra od 07.04.2017 (§ 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov) s úväzkom 0,16 je 6 hod/týždeň.

uznesenie č. 06/2017
2017/01 6.3.2017
Schválenie uznesenia
A/

schvaľuje
návrh uznesení zo zasadnutia dňa 06.03.2017.

uznesenie č. 07/2017
2017/02 6.3.2017
Otvorenie a schváleie programu zasadnutia
A/

schvaľuje
program zasadnutia

uznesenie č. 08/2017
2017/02 6.3.2017
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A/

berie na vedomie
zapisovateľa v osobe: Mgr. Andrea Rusznák
a overovateľov zápisnice: MVDr. László Pleva a Rozália Prokopecová

uznesenie č. 09/2017
2017/02 6.3.2017
Voľba návrhovej komisie
A/

schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Monika Nagy a Ing. Richard Škúci.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 10/2017
2017/02 6.3.2017
Uzatvorenie zápisnice a kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
A/

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

uznesenie č. 11/2017
2017/02 6.3.2017
Schválenie nájomnej zmluvy - Slovenský rybársky zväz, MsO Galanta
A/

schvaľuje
nájomnú zmluvu so Slovenským rybárskym zväzom, Mestskou organizáciou Galanta.

uznesenie č. 12/2017
2017/02 6.3.2017
Schválenie investičnej činnosti - Rekonštrukcia verejného priestranstva pri Dome služieb a Domove
dôchodcov Dolné Saliby
A/

schvaľuje
investíciu - Rekonštrukcia verejného priestranstva pri Dome služieb a Domove dôchodcov Dolné Saliby.

uznesenie č. 13/2017
2017/02 6.3.2017
Schválenie investičnej činnosti - Odvodnenie dažďovej vody v ulici Mlynská
A/

schvaľuje
investíciu - Odvodnenie dažďovej vody v ulici Mlynská.

uznesenie č. 14/2017
2017/02 6.3.2017
Schválenie investičnej činnosti - Vybudovanie chodníkov v IBV Pótlék II. - 1. etapa a časť II. etapy
A/

schvaľuje
investíciu - Vybudovanie chodníkov v IBV Pótlék II. - 1. etapa a časť II. etapy.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 15/2017
2017/02 6.3.2017
Schválenie dotácie - ZŠ Istvána Széchenyiho v Horných Salibách
A/

schvaľuje
poskytnúť dotáciu vo výške 400,00 € 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. 16/2017
2017/02 6.3.2017
Schválenie zriadenia dobrovoľného hasičského zboru Dolné Saliby
A/

schvaľuje
založenie združenia Dobrovoľný hasičský zbor Dolné Saliby (ďalej: DHZ Dolné Saliby) zo dňa
05.01.2017.

B/

schvaľuje
do funkcie veliteľa DHZ Dolné Saliby Bc. Ladislava Győröga, bytom Dolné Saliby 256 odo dňa
05.01.2017.

C/

berie na vedomie
predsedu DHZ Dolné Saliby v osobe Ľubomír Karkus, bytom Dolné Saliby 711 odo dňa 05.01.2017.

D/

berie na vedomie
rozsah technických prostriedkov pre DHZ Dolné Saliby.

uznesenie č. 17/2017
2017/02 6.3.2017
Schválenie uznesenia
A/

schvaľuje
návrh uznesení zo zasadnutia dňa 06.03.2017.

uznesenie č. 18/2017
2017/03 3.4.2017
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
A/

schvaľuje
program zasadnutia.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 19/2017
2017/03 3.4.2017
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A/

berie na vedomie
zapisovateľa v osobe: Mgr. Andrea Rusznák
a overovateľov zápisnice: Mgr. Monika Nagy a Ing. Richard Škúci.

uznesenie č. 20/2017
2017/03 3.4.2017
Voľba návrhovej komisie
A/

schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Francisti a Ing. Zsolt Szabados.

uznesenie č. 21/2017
2017/03 3.4.2017
Uzatvorenie zápisnice a kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
A/

berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predošlých zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

uznesenie č. 22/2017
2017/03 3.4.2017
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
A/

schvaľuje
správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016

uznesenie č. 23/2017
2017/03 3.4.2017
Schválenie hospodárenia obce a záverečného účtu k 31.12.2016
A/

berie na vedomie
vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov Domova dôchodcov Dolné Saliby za rok 2016.

B/

schvaľuje
záverečný účet obce k 31.12.2016 bez výhrad.

C/

schvaľuje
účtovnú závierku obce k 31.12.2016.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 24/2017
2017/03 3.4.2017
Schválenie inventarizácie obce k 31.12.2016
A/

schvaľuje
inventarizáciu obce k 31.12.2016.

uznesenie č. 25/2017
2017/03 3.4.2017
Vyplatenie nevyčerpaných dovoleniek – Gizela Fuksová
A/

schvaľuje
vyplatenie nevyčerpaných dovoleniek pre hlavnú kontrolórku obce, Gizelu Fuksovú - počet
nevyčerpaných dovoleniek je 24,5 dňa, t. j. 205,20 Eur.

uznesenie č. 26/2017
2017/03 3.4.2017
Schválenie platu hlavnej kontrolórky – Ing. Ilona Varsányi
A/

schvaľuje
plat hlavnej kontrolórky obce od 07.04.2017 v zmysle oznámenia Štatistického úradu SR zo dňa
07.03.2017 o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2016
nasledovne:
Priemerná mesačná mzda v NH za rok 2016 je 912,00 Eur.
Násobok podľa §18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. je 1,54 násobok.
Úväzok je 0,16.
Plat je 224,7168 €, zaokruhlene 225,00 € Eur mesačne.

uznesenie č. 27/2017
2017/03 3.4.2017
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2017 o podmienkach nájmu bytov
A/

schvaľuje
Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2017 o podmienkach nájmu bytov.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 28/2017
2017/03 3.4.2017
Prerokovanie poradovníka a nájomných zmlúv – bytové domy
A/

schvaľuje
poradovník a uzatvorené nájomné zmluvy na bytové domy k 31.03.2017.

uznesenie č. 29/2017
2017/03 3.4.2017
Prerokovanie návrhov projektov - Multifunkčné ihrisko
A/

schvaľuje
projektu - Výstavba multifunkčného ihriska v obci Dolné Saliby.

B/

schvaľuje
spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 5 %.

uznesenie č. 30/2017
2017/03 3.4.2017
Prerokovanie návrhov projektov -Cyklotrasa Dolné Saliby - Horné Saliby
A/

schvaľuje
návrh projektu - Cyklotrasa Dolné Saliby - Horné Saliby.

uznesenie č. 31/2017
2017/03 3.4.2017
Prerokovanie návrhov projektov -Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a nákup požiarneho auta
A/

schvaľuje
návrh projektu - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a nákup požiarneho auta.

uznesenie č. 32/2017
2017/03 3.4.2017
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Marian Pivko a manželka Patrícia, Dolné Saliby 224
A/

schvaľuje
predbežný predaj parcely č. 912/49 pre Mariana Pivku a manželku Patríciu, 925 02 Dolné Saliby 224.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 33/2017
2017/03 3.4.2017
Nákup pozemkov - parc. číslo 5643 (Tibor Czanik)
A/

schvaľuje
nákup parcely registra „C“, k. ú. Dolné Saliby, číslo 5643 o výmere 790 m2 od Tibora Czanika, bytom
925 02 Dolné Saliby 641.

B/

schvaľuje
kúpnu cenu vo výške 0,40 Eur za 1 meter štvorcový, t. j. 316,00 Eur.

uznesenie č. 34/2017
2017/03 3.4.2017
Nákup pozemkov - časť parcely č. 71, registra „E“ - staré záhradníctvo
A/

schvaľuje
predbežný nákup pozemkov - časť parcely č. 71, registra „E“ - staré záhradníctvo.

uznesenie č. 35/2017
2017/03 3.4.2017
Nákup pozemkov - Slovenský vodohospodársky podnik, a.s.
A/

schvaľuje
predbežný nákup pozemkov - katastrálne územie Horné Saliby, parcela registra „E“, časť pozemku
4227/1, 4227/4, 4227/3 (Slovenský vodohospodársky podnik, a.s.) a ďalšie plochy bývalého koryta
Dudváhu a ich priľahlých častí.

B/

schvaľuje
predbežný nákup pozemkov - katastrálne územie Dolné Saliby, parcela registra „E“, p. č. 910/100,
910/300, časť pozemku 2532, 911/2, 911/1 (Slovenský vodohospodársky podnik, a.s.) a ďalšie plochy
bývalého koryta Dudváhu a ich priľahlých častí.

uznesenie č. 36/2017
2017/03 3.4.2017
Žiadosť o poskytnutie dotácie – Mgr. Katalin Szabados, Dolné Saliby
A/

schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 400,00 €ur na usporiadanie dvoch letných táborov (IV. Alsószeli
Kalandtábor, I. Alsószeli Varsás Tábor).
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 37/2017
2017/03 3.4.2017
Schválenie uznesenia
A/

schvaľuje
návrh uznesení zo zasadnutia dňa 03.04.2017.

uznesenie č. 38/2017
2017/04 5.6.2017
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
A/

schvaľuje
program zasadnutia.

uznesenie č. 39/2017
2017/04 5.6.2017
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A/

berie na vedomie
zapisovateľa v osobe: Mgr. Andrea Rusznák
a overovateľov zápisnice: Mgr. József Berényi a MVDr. László Pleva.

uznesenie č. 40/2017
2017/04 5.6.2017
Voľba návrhovej komisie
A/

schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Richard Škúci a Bc. Milada Floriánová.

uznesenie č. 41/2017
2017/04 5.6.2017
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. 42/2017
2017/04 5.6.2017
Vysporiadanie pozemkov pri rybníku Kandia, furbalovom a ihrisku a na okolí
A/

poveruje
Advokátsku kanceláriu JUDr. Jozef Czibula - advokát, 925 84 Vlčany 749 za účelom vysporiadania
majetkových vzťahov nehnuteľnosti v kat. území obce Dolné Saliby vedených na LV č. 1489 parcely
registra "C" a na LV č. 1490 pozemky registra "C".

B/

poveruje
Notársky úrad JUDr. Karol Kovács - notár, 927 01 Šaľa, SNP 934/15 za účelom vysporiadania
majetkových vzťahov neznámych vlastníkov nehnuteľností v kat. území obce Dolné Saliby vedených na
LV č. 1489 parcely registra "C" a na LV č. 1490 pozemky registra "C" a na LV 982 (parc. č. 71).

C/

schvaľuje
za 1 meter štvorcový lesného pozemku resp. vodnej plochy, zastavanej plochy a nádvoria kúpnu cenu
vo výške 0,50 €

uznesenie č. 43/2017
2017/04 5.6.2017
Schválenie hospodárenia k 31.3.2017
A/

schvaľuje
hospodárenie obce k 31.3.2017.

uznesenie č. 44/2017
2017/04 5.6.2017
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka
A/

schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2017.

uznesenie č. 45/2017
2017/04 5.6.2017
Prerokovanie návrhov projektov
A/

schvaľuje
návrh projektu - Výmena okien a dverí na ZŠ Dolné Saliby s VJM

uznesenie č. 46/2017
2017/04 5.6.2017
Prerokovanie návrhov projektov
A/

schvaľuje
začatie realizácie vybudovania kompostárne v mesiaci 10/2017.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 46/2017
2017/04 5.6.2017
Prerokovanie návrhov projektov
B/

schvaľuje
odstránenie nelegálnej skládky odpadov Máca z vlastných zdrojov v prípade neposkytnutia podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu.

uznesenie č. 47/2017
2017/04 5.6.2017
Prerokovanie návrhov projektov
A/

schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO pre OP KŽP

B/

schvaľuje
názov projektu: "Zberný dvor - Dolné Saliby"

C/

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

uznesenie č. 48/2017
2017/04 5.6.2017
Prerokovanie podnikateľských činností a plánovaných investícií na území obce
A/

neschvaľuje
vybudovanie "Samoobslužnej autoumyvárne" na parc. č. 32/1, 32/3, 31/4 na základe stanoviska
Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Dolných Salibách.

uznesenie č. 49/2017
2017/04 5.6.2017
Prerokovanie podnikateľských činností a plánovaných investícií na území obce
A/

neschvaľuje
vybudovanie prevádzkovej haly a predajne na parc. č. 604, 607/1.

uznesenie č. 50/2017
2017/04 5.6.2017
Prerokovanie podnikateľských činností a plánovaných investícií na území obce
A/

poveruje
starostu obce, aby druhý krát vyzval nájomcu -NAGY TRANS, s.r.o., 925 03 Horné Saliby 1086-, na
odstránenie stavebného materiálu s verejného priestranstva pred s. č. 129.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 50/2017
2017/04 5.6.2017
Prerokovanie podnikateľských činností a plánovaných investícií na území obce
B/

schvaľuje
v prípade neodstránenia stavebného materiálu s verejného priestranstva pred s. č. 129 vypovedať
nájomnú zmluvu číslo 2/2017 s NAGY TRANS, s. r. o., 925 03 Horné Saliby 1086.

uznesenie č. 51/2017
2017/04 5.6.2017
Odpredaj pozemku - BPTLEASING, a. s., Bratislava
A/

schvaľuje
odpredaj pozemku v katastrálnom území Veľký Meder, číslo parcely 1445/36 vo výmere 353 m2 pre
kupújúceho: BPT LEASING, a. s., IČO 31 357 814, Drieňová 34, 821 02 Bratislava.

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. 138/1191 Z. z. o majetku obcí (viď Prílohu č. 1 zápisnice zo zasadnutia č. 2017/04).

C/

schvaľuje
predajnú cenu vo výške 25,00 € za 1 meter štvorcový.

uznesenie č. 52/2017
2017/04 5.6.2017
Odpredaj pozemku - Marián Pivko a manželka Patrícia, Dolné Saliby
A/

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. 138/1191 Z. z. o majetku obcí (viď Prílohu č. 2 zápisnice zo zasadnutia č. 2017/04).

B/

schvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. 912/49, určená na základe geometrického plánu č. 607/2017, vo výmere 400
m2 pre kupujúcich: Marián Pivko a manželka Patrícia Pivková, 925 02 Dolné Saliby 224.

C/

schvaľuje
predajnú cenu vo výške 10,00 €/ m2 x 400 m2, t. j. 4 000,00 €.

uznesenie č. 53/2017
2017/04 5.6.2017
Nákup pozemku - Ladislav Morovič, Dolné Saliby - areál ZŠ s VJM
A/

schvaľuje
nákup parcely k. ú. Dolné Saliby, číslo 276/6 o výmere 11 m2 a 276/7 o výmere 17 m2 od Ladislava
Moroviča, bytom 925 02 Dolné Saliby 160.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 53/2017
2017/04 5.6.2017
Nákup pozemku - Ladislav Morovič, Dolné Saliby - areál ZŠ s VJM
B/

schvaľuje
kúpnu cenu vo výške 1,00 Eur za 1 meter štvorcový, t. j. 28,00 Eur.

C/

poveruje
starostu obce na podpísanie kúpnej zmluvy po odstránení vecného bremena zo strany financujúcej
banky, ktorá sa vzťahuje na parc. č. 276/6 a 276/7.

uznesenie č. 54/2017
2017/04 5.6.2017
Schválenie vybudovania pamätných miest a tabúľ
A/

schvaľuje
osadenie vyrezávaného pamätného stĺpa na parc. č. 899/1.

uznesenie č. 55/2017
2017/04 5.6.2017
Prerokovanie obecných slávností na 800. výročie prvej písomnej zmienky o obci
A/

schvaľuje
návrh programu obecných slávností 15. - 17. septembra 2017.

B/

schvaľuje
nominované osoby a združenia na vyznamenanie (viď. prílohu č. 2 zápisnice č. 2017/4).

C/

schvaľuje
vecné a finančné ohodnotenia pre vyznamenaných.
Cena starostu obce: pamätná plaketa
Cena obce: pamätná plaketa + finančný dar v hodnote 150,00 EUR.

uznesenie č. 56/2017
2017/04 5.6.2017
Prerokovanie a schválenie dohody o družobnej spolupráci Obcou Řícmanice
A/

schvaľuje
dohodu o družobnej spolupráci Obcou Řícmanice.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 57/2017
2017/04 5.6.2017
Prerokovanie činností a zakladateľských listín školských inštitúcií
A/

schvaľuje
zlúčenie nasledovných inštitúcií:
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Dolné Saliby 122
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Dolné Saliby 665
- Školská jedáleň pri ZŠ
- Výdajňa ŠJ pri MŠ s VJM
- Výdajňa ŠJ pri MŠ
pod inštitúciu s názvom:Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda, Dolné Saliby 122

B/

schvaľuje
zlúčenie nasledovných inštitiúcií:
- Základná škola, Dolné Saliby 19
- Materská škola, Dolné Saliby 666
pod inštitúciu s názvom: Základná škola s materskou školou, Dolné Saliby 19

uznesenie č. 58/2017
2017/04 5.6.2017
Prerokovanie prevádzky výherných automatov na území obce
A/

neschvaľuje
prevádzku výherných prístrojov prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo v herni na
území obce Dolné Saliby max. na 1 rok, v období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

uznesenie č. 59/2017
2017/04 5.6.2017
Schválenie uznesenia
A/

schvaľuje
návrh uznesení zo dňa 05.06.2017.

uznesenie č. 60/2017
2017/05 4.9.2017
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
A/

schvaľuje
program zasadnutia.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 61/2017
2017/05 4.9.2017
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A/

berie na vedomie
zapisovateľa v osobe: Mgr. Andrea Rusznák
a overovateľov zápisnice: Ladislav Francisti a Ing. Zsolt Szabados.

uznesenie č. 62/2017
2017/05 4.9.2017
Voľba návrhovej komisie
A/

schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. József Berényi a MVDr. László Pleva.

uznesenie č. 63/2017
2017/05 4.9.2017
Uzatvorenie zápisnice a kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
A/

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

uznesenie č. 64/2017
2017/05 4.9.2017
Schválenie hospodárenia obce k 30.06.2017
A/

schvaľuje
hospodárenie obce k 30.06.2017.

uznesenie č. 65/2017
2017/05 4.9.2017
Schválenie nominovaných osôb a združení na vyznamenania
A/

schvaľuje
zmenu uznesenia č. 55/2017 v bode b: nominované osoby a združenia na vyznamenanie (viď prílohu č.
1 zápisnice č. 2017/5).
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 66/2017
2017/05 4.9.2017
Schválenie umiestnenia pamätníku k 800. výročiu prvej písomnej zmienky obce k výročiu 1947
A/

schvaľuje
vyubudovanie a osadenie pamätníka k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o obci a k výročiu 1947 na
parc. č. 899/5.

uznesenie č. 67/2017
2017/05 4.9.2017
Schválenie návrhu kúpnej a darovacej zmluvy parciel nachádzajúcich sa pri rybníku Kandia a okolia
A/

schvaľuje
návrh kúpnej a darovacej zmluvy parciel nachádzajúcich sa pri rybníku Kandia a okolia.

B/

schvaľuje
predávajúcich a darujúcich v zmysle kúpnej a darovacej zmluvy (viď prílohu č. 2 zápisnice č. 2017/05).

uznesenie č. 68/2017
2017/05 4.9.2017
Prerokovanie nájomnej zmluvy - Henrieta Csicsmanová
A/

poveruje
starostu obce, aby pripravil splátkový kalendár do konca roku 2017 pre nájomcu - Henrieta
Csicsmanová, 925 02 Dolné Saliby 321, prevádzka: 925 02 Dolné Saliby 502, IČO: 46137475 -, na
zaplatenie nedoplatku nájomného.

B/

schvaľuje
v prípade nezaplatenia nedoplatku nájomného na základe splátkového kalendára, vypovedať Zmluvu o
nájme nebytových priestorov č. 1/Pk/2012 s Henrieta Csicsmanová, 925 02 Dolné Saliby 321,
prevádzka: 925 02 Dolné Saliby 502, IČO: 46137475.

uznesenie č. 69/2017
2017/05 4.9.2017
Žiadosť o predaj parcely - Ing. František Pónya a manželka, Galanta
A/

schvaľuje
zámer predať časť pozemku parc. č. 6623.

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/

poveruje
starostu obce vyhotoviť znalecký posudok a geometrický plán na časť pozemku č. 6623.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 70/2017
2017/05 4.9.2017
Ponuka na odkúpenie pozemku - BPT LEASING, a. s., Bratislava
A/

schvaľuje
zmenu uznesenia č. 51/2017 v bode b nasledovne: predajnú cenu vo výške 8,50 € za 1 meter štvorcový.

uznesenie č. 71/2017
2017/05 4.9.2017
Schválenie uznesenia
A/

schvaľuje
návrh uznesení zo dňa 04.09.2017.

uznesenie č. 72/2017
2017/06 30.10.2017
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
A/

schvaľuje
program zasadnutia.

uznesenie č. 73/2017
2017/06 30.10.2017
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A/

berie na vedomie
zapisovateľa v osobe: Mgr. Andrea Rusznák
a overovateľov zápisnice: MVDr. László Pleva a Rozália Prokopecová.

uznesenie č. 74/2017
2017/06 30.10.2017
Voľba návrhovej komisie
A/

schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Francisti a Ing. Zsolt Szabados.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 75/2017
2017/06 30.10.2017
Uzatvorenie zápisnice a kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
A/

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

uznesenie č. 76/2017
2017/06 30.10.2017
Schválenie hospodárenia obce k 30.09.2017
A/

schvaľuje
hospodárenie obce k 30.09.2017.

uznesenie č. 77/2017
2017/06 30.10.2017
Vybudovanie kompostárne - prekleňovací úver
A/

schvaľuje
v prípade potreby prijatie preklenovacieho úveru vo výške max. 105 959,54 € na financovanie projektu s
názvom: Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v boci Dolné
Saliby.

B/

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

uznesenie č. 78/2017
2017/06 30.10.2017
Drvenie stavebného odpadu
A/

schvaľuje
drvenie stavebného odpadu na základe verejného obstarávania s firmou V&Z, s.r.o..

uznesenie č. 79/2017
2017/06 30.10.2017
Rekonštrukcia MŠ s VJM
A/

schvaľuje
projekty Stavebné úpravy budovy Materskej školy s VJM Dolné Saliby a Prestavba schodiska a
prístavba bezbariérovej rampy MŠ s VJM Dolné Saliby a realizáciu podľa výsledkov verejného
obstarávania z dotácie Bethlen Gábor Alap a z vlastných zdrojov obce.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 79/2017
2017/06 30.10.2017
Rekonštrukcia MŠ s VJM
B/

schvaľuje
v prípade schválenia projektu z dotácie Bethlen Gábor Alap, realizovať verejné obstarávanie a uzatvoriť
zmluvu o dielo s úspešným úchádzačom na stavebné práce.

uznesenie č. 80/2017
2017/06 30.10.2017
Prerokovanie vybudovania optického kábla a predaja káblovej televízie
A/

schvaľuje
vybudovanie optického kábla prostredníctvom rekonštrukcie verejného rozhlasu.

B/

ruší
uznesenie č. 88/2016 o predaji alebo dlhodobom nájme káblovej televízie pre firmu UPC BROADBAND
SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava.

C/

schvaľuje
zrušenie Zmluvy od dielo na zabezpečenie prevádzky hlavnej stanice pre TKR a Zmluvy o poskytovaní
vysielania regionálnej televízie výpoveďou alebo dohodou s firmou I. Heizer - MINI SERVIS, s. r. o.,
Horné Mýto.

uznesenie č. 81/2017
2017/06 30.10.2017
Prevádzkovanie výherných automatov
A/

ruší
platnosť uznesenia č. 58/2017 o prevádzke výherných automatov obsluhovaných priamo v herni na
území obce.

uznesenie č. 82/2017
2017/06 30.10.2017
Schválenie 1. úpravy rozpočtu Domova dôchodcvo a obce
A/

schvaľuje
1. zmenu rozpočtu Domova dôchodcov Dolné Saliby na rok 2017.

B/

schvaľuje
1. zmenu rozpočtu obce na rok 2017.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 83/2017
2017/06 30.10.2017
Žiadosť a dlhodobý prenájom/nákup budovy pekárne - Tamás Szolgai - Pekáreň MIA
A/

schvaľuje
predľženie nájomnej zmluvy s Tamás Szolgai - Pekáreň MIA, 925 04 Tomášikovo 226 o 10 rokov.

B/

schvaľuje
vypracovanie znaleckého posudku na budovu s. č. 502 pre prípadný odpredaj budovy.

uznesenie č. 84/2017
2017/06 30.10.2017
Žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 2574/1 - Helena Taksonyiová, Attila Panyik
A/

schvaľuje
predbežný predaj časti parcely č. 2574/1 pre Helenu Taksonyiovú, Šaľa-Veča a Attila Panyik,
Matúškovo.

B/

súhlasí
s vypracovaním geometrického plánu na určenie rozsahu časti parcely č. 2574/1.

uznesenie č. 85/2017
2017/06 30.10.2017
Schválenie uznesenia
A/

schvaľuje
návrh uznesení zo dňa 30.10.2017.

uznesenie č. 86/2017
2017/07 13.12.2017
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
A/

schvaľuje
program zasadnutia.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 87/2017
2017/07 13.12.2017
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A/

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

uznesenie č. 88/2017
2017/07 13.12.2017
Voľba návrhovej komisie
A/

schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: MVDr. László Pleva a Rozália Prokopecová.

uznesenie č. 89/2017
2017/07 13.12.2017
Uzatvorenie zápisnice a kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
A/

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

uznesenie č. 90/2017
2017/07 13.12.2017
Schválenie vlastnej zmenky a zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt s názvom „Stavebné úpravy
budovy Materskej školy s VJM Dolné Saliby“ – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
A/

schvaľuje
podpísanie vlastnej zmenky a zmluvy o posytnutí dotácie na projekt s názvom "Stavebné úpravy budovy
Materskej školy s VJM Dolné Saliby" s Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

uznesenie č. 91/2017
2017/07 13.12.2017
Schválenie zmluvy - ELEKOS, Nitra - separovaný zber odpadov
A/

schvaľuje
Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a
neobalových výrobkov s firmou ELEKOS, Nitra.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 92/2017
2017/07 13.12.2017
Prerokovanie výsledku verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie – zmena dodávateľa
elektrickej energie
A/

berie na vedomie
uzatvorenie rámcovej dohody o dodávke elektrickej energie s firmou TWINLOGY s. r. o., Žilina na rok
2018 na základe výsledkov verejného obstarávania (EKS).

uznesenie č. 93/2017
2017/07 13.12.2017
Prerokovanie žiadosti o dlhodobý prenájom na predajňu potravín – Tamás Szolgai – Pekáreň MIA
A/

schvaľuje
uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 10 rokov na nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte budovy
s. č. 502 (bývalá predajňa potravín) o výmere 124,13 m2, za ročné nájomné vo výške 2 482,60 €
(124,13 m2 x 20,00 €) s Tamás Szolgai - Pekáreň MIA, 925 04 Tomášikovo 226.

B/

berie na vedomie
nájomná zmluva bude uzatvorená po ukončení nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 68/2017 s
Henrietou Csicsmanovou, 925 02 Dolné Saliby 321, prevádzka: 925 02 Dolné Saliby 502, IČO:
46137475.

uznesenie č. 94/2017
2017/07 13.12.2017
Prerokovanie prenájmu kancelárie pre MAS Stará Čierna voda
A/

schvaľuje
prenájom kancelárie pre MAS Stará Čierna voda so sídlom Dolné Saliby 355 na Obecnom úrade v
Dolných Salibách a nájomné vo výške 60,00 €/mesiac.

uznesenie č. 95/2017
2017/07 13.12.2017
Prerokovanie nákupu kosačky
A/

schvaľuje
nákup traktorovej kosačky.

B/

stanovuje
kúpnu cenu kosačky maximálne do 5 000,00 Eur.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 96/2017
2017/07 13.12.2017
Prerokovanie žiadosti o vydanie stanoviska k podnikateľskému zámeru – Zoltán Szabó
A/

neschvaľuje
podnikateľský zámer zriadenia predajne stavebnín a skladu stavebnín na nehnuteľnostiach vedených v
k. ú. Dolné Saliby na LV č. 1022, ako rodinný dom s. č. 485 a pozemky s parc. č. 631/1, 631/2 631/3 s
podmienkami:
- dobudať oplotenie na okolí areálu predajne stavebnín a skladu stavebnín
- vyskladnenie stavebného materiálu na vlastnom pozemku
- príjazdová miestna komunikácia od štátnej cesty k parcele predajne stavebnín a skladu stavebnín musí
byť zrekonštruovaná v spolupráci s obcou
- musia byť dodržané ďalšie podmienky, ktoré budú súčasťou územného plánu.

uznesenie č. 97/2017
2017/07 13.12.2017
Prerokovanie dotácie pre SCVČ Horné Saliby na rok 2018
A/

schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov na člena záujmového útvaru vo veku od 5 do 15 rokov
navštevujúceho záujmové vzdelanie v centrách voľného času na rok 2018 vo výške normatívu.

uznesenie č. 98/2017
2017/07 13.12.2017
Schválenie zriaďovateľských listín
A/

schvaľuje
rozpočtovú organizáciu obce a zriaďovateľskú listinu pre: Základná škola s materskou školou, Dolné
Saliby 19.

B/

schvaľuje
rozpočtovú organizáciu obce a zriaďovateľskú listinu pre: Základná škola s materskou školou s
vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Dolné Saliby 122 – Alsószeli.

uznesenie č. 99/2017
2017/07 13.12.2017
Schválenie VZN obce o cenách služieb poskytovaných obcou Dolné Saliby č.02/2017
A/

schvaľuje
Všeobecne záväzne nariadenie obce o cenách služieb poskytovaných obcou Dolné Saliby č.02/2017.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 100/2017
2017/07 13.12.2017
Správa nezávislého audítora
A/

berie na vedomie
správu nezávislého audítora za rok 2016.

uznesenie č. 101/2017
2017/07 13.12.2017
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1. polroka 2018
A/

schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1. polroka 2018.

uznesenie č. 102/2017
2017/07 13.12.2017
Schválenie 2. úpravy rozpočtu Domova dôchodcov na rok 2017
A/

schvaľuje
2. zmenu rozpočtu Domova dôchodcov Dolné Saliby na rok 2017.

uznesenie č. 103/2017
2017/07 13.12.2017
Schválenie rozpočtu Domova dôchodcov Dolné Saliby na roky 2018 – 2020
A/

schvaľuje
rozpočet Domova dôchodcov Dolné Saliby na rok 2018.

B/

berie na vedomie
rozpočet Domova dôchodcov Dolné Saliby na ďalšie dva roky, na rok 2019 a 2020.

uznesenie č. 104/2017
2017/07 13.12.2017
Schválenie rozpočtu školských inštitúcií - ZŠ s MŠ
A/

schvaľuje
rozpočet Základnej školy s materskou školou, Dolné Saliby 19 na rok 2018.

B/

berie na vedomie
rozpočet Základnej školy s materskou školou, Dolné Saliby 19 na ďalšie dva roky, na rok 2019 a 2020.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 105/2017
2017/07 13.12.2017
Schválenie rozpočtu školských inštitúcií - ZŠ s MŠ s VJM
A/

schvaľuje
rozpočet Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda,
Dolné Saliby 122 - Alsószeli na rok 2018.

B/

berie na vedomie
rozpočet Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda,
Dolné Saliby 122 - Alsószeli na ďalšie dva roky, na rok 2019 a 2020.

uznesenie č. 106/2017
2017/07 13.12.2017
Schválenie rozpočtu obce na roky 2018 - 2020
A/

schvaľuje
rozpočet Obce Dolné Saliby na rok 2018.

B/

berie na vedomie
rozpočet Obce Dolné Saliby na ďalšie dva roky, na rok 2019 a 2020.

C/

berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu rozpočtu obce.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 107/2017
2017/07 13.12.2017
Vysporiadanie nehnuteľností - LV č. 1489 1490
A/

súhlasí
- s vysporiadaním nehnuteľností v k. ú. obce Dolné Saliby evidovaných na Okresnom úrade Galanta –
katastrálny odbor vedených na LV č. 1489, parcely registra „C“:
parc. č.o výmere m2druh pozemku
1140/144719lesný pozemok
1140/431902vodná plocha
1140/557lesný pozemok
1140/6105lesný pozemok
1144500lesný pozemok
- s vysporiadaním nehnuteľností v k. ú. obce Dolné Saliby evidovaných na Okresnom úrade Galanta –
katastrálny odbor vedených na LV č. 1490, parcely registra „C“:
parc. č.o výmere m2druh pozemku
1141671zast. plocha a nádvorie
1142/824zast. plocha a nádvorie
1142/914zast. plocha a nádvorie
1142/10355zast. plocha a nádvorie
1142/1133zast. plocha a nádvorie
a to formou uzatvorenia kúpnej zmluvy resp. darovacou zmluvou s vlastníkmi nehnuteľností, ktorí sú
podielovými spoluvlastníkmi predmetných nehnuteľností, a to za kúpnu cenu 0,50,- Eur za 1 m2 v
zmysle ust. § 9a písm. c) v nadväznosti na ust. § 9a bod 8 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov a so zásadami hospodárenia s majetkom obce Dolné Saliby s dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že Obec Dolné Saliby predmetnú nehnuteľnosť v
budúcnosti mieni využívať na vytvorenie nekomerčného areálu – náučné chodníky, lavičky, smetné
koše, miesta na posedenie, zlepšenie možnosti rybolovu a agroturistiky, rozvoj areálu futbalového
ihriska a na výsadbu a udržiavanie verejnej zelene.

uznesenie č. 108/2017
2017/07 13.12.2017
Schválenie začatia zmeny návrhu územného plánu obce v roku 2018
A/

schvaľuje
začatie zmeny návrhu územného plánu obce v roku 2018, realizovať verejné obstarávanie a uzatvoriť
zmluvu o dielo s úspešným úchádzačom na Územný plán obce Dolné Saliby - zmeny a doplnky č. 1.

B/

schvaľuje
že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
uznesenie č. 109/2017
2017/07 13.12.2017
Schválenie uznesenia
A/

schvaľuje
návrh uznesení zo dňa 13.12.2017.
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