
O B E C   S O Ľ ,  094 35  S O Ľ  
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 03.06.2011 prijalo 
 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 4/2011 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli    

 

 

A. B E R I E   N A  V E D O M I E : 

 

1.  Rozbor hospodárenia ZŠ za obdobie od 01.01.2011 do 31.03.2011 

2.  Správu obecného kontrolóra za 1. štvrťrok 2011 

3.  Rozbor hospodárenia obce za obdobie od 01.01.2011 do 31.03.2011  

4. Ukončenie nájomnej zmluvy s p. Jozefom Kulmanom, bytom Soľ 164 na nebytové 

priestory Športklubu ku dňu 30.04.2011. 

 

 

B.  S C H V A Ľ U J E : 

 

1.  Zmeny rozpočtu obce  na rok 2011 

2. Zvýšenie odmeny starostu obce na 56 % základného platu s platnosťou od 1.6. 2011 

z dôvodu zníţenia základného platu na základe zákona č. 154/2011 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov obcí v znení neskorších predpisov. Celkový plat starostu 

sa týmto schvaľuje vo výške 2 376 €.   

3. Zvýšenie odmeny zástupcu starostu obce na 33 % základného platu s platnosťou       

od 1.6. 2011 z dôvodu zníţenia základného platu na základe zákona č. 154/2011 Z. 

z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov obcí v znení neskorších predpisov. Celkový 

plat zástupcu starostu sa týmto schvaľuje vo výške 81 €.   

4. Návrh otváracích hodín firmy KULLY, s.r.o., Soľ 164, v prevádzke Modrá perla, Soľ 

268, takto: 

     reštaurácia: v pondelok aţ štvrtok od 10.00 hod. do 23.00 hod., 

                         v piatok                     od 10.00 hod. do 01.00 hod., 

                         v sobotu                     od 11.00 hod. do 01.00 hod.  

                         v nedeľu                     od 11.00 hod. do 23.00 hod. 

     záhradná reštaurácia: v pondelok aţ štvrtok od 10.00 hod. do 23.00 hod., 

                                        v piatok a v sobotu     od 10.00 hod. do 01.00 hod.  

                                        v nedeľu                     od 11.00 hod. do 23.00 hod. 

4. Opätovný návrh otváracích hodín firmy Raslen, s.r.o., Soľ v prevádzke pohostinstvo  

     takto: 

     v pondelok aţ štvrtok od 10.00 hod. do 22.00 hod., 

     v piatok a v sobotu     od 10.00 hod. do 22,30 hod.  

     v nedeľu                     od 13.00 hod. do  22.00 hod. 
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 5. Pridelenie bytu po p. Andrejovi Daňovi, bytom Soľ 486 p. Františkovi Tomášovi,   

bytom Soľ 486.  

 6. Bezplatný prenájom futbalového ihriska v Soli TJ ROMA SOĽ na uskutočnenie 

futbalového turnaja „in memoriam Imricha Mitáča“ dňa 22.07.2011 a finančný 

príspevok obce vo výške 100 € na uskutočnenie tejto športovej akcie.. 

 7. Vstupné na kultúrne podujatie obce  „Pred Svatim Janom“ vo výške 0,50 €                   

pre  dospelých 0,20 € pre deti od 6 rokov.  

8. Ţiadosť Obce Jastrabie nad Topľou o  bezplatný prenájom futbalového ihriska 

a kultúrneho domu na usporiadanie  športovo-kultúrneho podujatia Turnaja 

Jastrabčanov  dňa 10. júla 2011, pričom náklady na energie si uhradí ţiadateľ. 

9. Odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. č. 178/2, 178/3, 178/4 v k. ú. Soľ,  

podľa   geometrického plánu č.34896821-6/11, vyhotoveného firmou GEO-POL, 

Popaďák Pavol, Vranov nad Topľou, na majetkoprávne vysporiadanie  miestnej 

komunikácie od predávajúcich: 

- Kataríny Oráčovej, rod. Tomášovej, nar.18.10.1957, bytom Soľ 184, výmeru 9 m
2
, 

z pôvodnej parcely č. 1055/106, druh pôdy zast. plochy a nádvoria, zapísanej na LV 

č. 62 , 

-  Mgr. Jany Oráčovej, rod. Oráčovej, nar. 18.10.1979, bytom Soľ 184, výmeru 9 m
2
, 

z pôvodnej parcely č. 1055/106, druh pôdy zast. plochy a nádvoria, zapísanej na LV 

č. 62, 

- Mgr. Gabriela Oráča, rod. Oráča, nar. 31.10.1985, bytom Soľ 184, výmeru 9 m
2
, 

z pôvodnej parcely č. 1055/106, druh pôdy zast. plochy a nádvoria, zapísanej na LV 

č. 62 , 

- Jozefa Dopiráka,  rod. Dopiráka, nar. 26.07.1937, bytom Soľ 216, výmeru 53,23 m
2
 

z pôvodnej parcely č. 1056/102, druh pôdy orná pôda, zapísanej na LV č. 109 

 a výmeru    71,5 m
2
  z pôvodnej parcely č. 1057/102, druh pôdy orná pôda, zapísanej 

na LV č. 6, 

- Petra Dopiráka,  rod. Dopiráka, nar. 19.07.1972, bytom Soľ 216, výmeru 12,17 m
2
, 

z pôvodnej parcely č. 1056/102, druh pôdy orná pôda, zapísanej na LV č.109  

a výmeru  6,5 m
2
  z pôvodnej parcely č. 1057/102, druh pôdy orná pôda, zapísanej  

na LV č. 6, 

- Jána Voľanského, rod. Voľanského, nar. 08.01.1931, bytom Soľ 1, výmeru 7,60 m
2
, 

z pôvodnej parcely č. 1056/102, druh pôdy orná pôda, zapísanej na LV č. 109, 

- Emílie Pohlodovej, rod. Pohlodovej, nar. 21.08.1963, bytom Soľ 114, výmeru              

18 m
2
, z pôvodnej parcely č. 1058/1, druh pôdy orná pôda, zapísanej na LV č. 1464 , 

- Štefana Vagnera, rod. Vagnera, nar. 23.05.1920, bytom Soľ 176, výmeru 11 m
2
, 

z pôvodnej parcely č. 1059/102, druh pôdy orná pôda, zapísanej na LV č. 524. 

Kúpna cena bola schválená vo výške  1035 € za celkovú výmeru 207 m
2
, t. j. 5 €              

za 1 m
2
. 

10. Príspevok obce na zakúpenie mamografu pre Vranovskú nemocnicu vo výške 0,50 € 

na 1 obyvateľa, t. j. v celkovej sume 1210 €, pričom  bude vyhlásená verejná zbierka           

na tento účel. 

 

 

C.   P O V E R U J E : 

 

1. Starostu obce na prípravu nájomnej zmluvy na prenájom kotla na biomasu Základnej 

škole Soľ s ročnou výškou nájomného 18 000 €. 
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2. Starostu obce na jednanie s vlastníkmi pozemkov uvedených v bode B.9 v prípade 

nesúhlasu vlastníkov so schválenou cenou v bode B.9 na uzavretie zmluvy 

o urovnaní podľa ustanovení § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka do výšky 5 €            

za 1 m
2
, ako náhradu za doterajšie uţívanie nehnuteľností.  

3. Starostu obce na prípravu rómskeho futbalového ihriska v lokalite za nájomnými 

bytmi niţšieho štandardu v súlade s územným plánom.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Berta Jozef  

                                                                                                              starosta 

 

 

 

 

 

 

 


