
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V SOLI,  094 35 SOĽ 161 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom 8. riadnom zasadnutí dňa 24.02.2012 prijalo 

 

 

U Z N E S E N I E č. 9/2012, 

 
ktorým 

 

A. BERIE NA VEDOMIE: 

 

1. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2011  

2. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za rok 2011 

3. Správu obecného kontrolóra za 4. štrvrťrok 2011 

4. Rozbor hospodárenia obce Soľ za rok 2011 

5. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce      

v zmysle č. 7 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone                 

funkcií verejných funkcionárov 

 

 

B. SCHVAĽUJE: 

 

1. Zmenu návratnej sociálnej výpomoci p. Monike Rebičovej, bytom Soľ 109,  

     na nenávratnú – zostatok 50 €. 

     2.  Záverečný účet Obce Soľ za rok 2011 bez výhrad takto: 

 2.1. Plnenie  rozpočtu  obce  v   príjmovej     a  výdavkovej časti   v  súlade 

s rozpočtovou klasifikáciou, ktoré  tvorí prílohu záverečného účtu.. 

2.2. Bilanciu aktív a pasív spracovaná v účtovnom výkaze Súvaha, ktorá tvorí 

prílohu záverečného účtu.  

2.3. Zoznam pohľadávok k 31.12.2011. 

2.4.  Stav a vývoj dlhu obce k 31.12.2011: 

        - zostatok nesplateného úveru – v roku 2011 71 923,00 €, 

        - zostatok ostatných návratných finančných prostriedkov – 0 €. 

2.5. Hospodárenie príspevkových organizácií k 31.12.2011 

        - obec nemá príspevkovú organizáciu. 

2.6. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa  jednotlivých príjemcov  

k 31.12.2011: 

       - obec neposkytla ţiadne záruky 

2.7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti k 31.12.2011: 

       - obec nemá podnikateľskú činnosť. 

  

  Výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia: 

         

  Beţné rozpočtové príjmy:             1 756 812,00 € 

  Kapitálové rozpočtové príjmy:        206 445,00 € 

  Celkové rozpočtové príjmy:         1 963 257,00 €   

              

  Beţné rozpočtové výdavky :           538 521,00 €   
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  Kapitálové rozpočtové výdavky:    263 092,00 € 

  Transfery školy:                              834 660,00 € 

  Celkové rozpočtové výdavky:      1 636 273,00 €    

      

  Rozdiel:                                       + 326 983, 80 € 

                

  Úprava o splátku úveru 

  (Obnova a rekonštrukcia ZŠ)      –  355 098,00 €  

  Nevyčerpaná dotácia ZŠ  

  na dopravnom za rok 2011               –    810,36 €            

                

  Výsledok – schodok:                     –  28 924,56 €  

   

  Do rezervného fondu sa nebude odvádzať ţiadna čiastka, z dôvodu schodkového    

  výsledku rozpočtového hospodárenia 

               

3. Správu o výsledkoch prevedenia inventarizácie majetku obce Soľ so stavom  

C. k 31.12.2011. 

 

4. VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ţiaka 

školského zariadenia na rok 2012  

                   

     5. a)  Predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŢP, 

prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo, kód výzvy: OPŢP-PO4-11-4-LSKxP,               

za  účelom realizácie projektu  „Kompostovisko Soľ“, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho                       

a sociálneho rozvoja obce; 

          b)   zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o nenávratný finančný  

príspevok; 

       c)  celkovú výšku výdavkov na projekt vo výške 234 840,00 €, ktoré zároveň 

budú oprávnené výdavky, 

       d)  financovanie projektu vo výške  5 % z celkových oprávnených výdavkov              

na projekt,   t. j. vo výške 11 742,00 EUR z rozpočtu obce Soľ. 

 

                      6. Odpredaj  hasičského auta  ŠKODA RTO 706, CAS 25 pre DHZ Giraltovce                  

za šrotovú cenu 1 100 €. 

 

                      7. Prenájom futbalového ihriska v Soli na uskutočnenie 3. ročníka futbalového                         

turnaja „in memoriam Imricha Mitáča“ v mesiaci júli 2012 a príspevok vo výške 

100 € na toto podujatie z rozpočtu obce. 

 

                     8.  Ročný plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012. 

 

 

 

 

                                                          

                                                                        Ing. Jozef Berta 

                                                                             starosta                                                     


