
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V SOLI,  094 35 SOĽ 161 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom 16. riadnom zasadnutí dňa 22.02.2013 prijalo 

 

 

U Z N E S E N I E  č. 16/2013, 

 
ktorým 

 

 

A. BERIE NA VEDOMIE: 

 

1. Správu obecného kontrolóra za IV. štvrťrok 2012 

2. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za rok 2012 

3. Rozbor hospodárenia obce za rok 2012 

4. Rozpočet obce Soľ na roky 2014, 2015 

      5.   Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012 . 

 

B. SCHVAĽUJE: 

 

1. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2013 – 1. zmena   

2. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2013 – 1. zmena   

3. Ročný plán obce Soľ na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, 

hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a civilného núdzového plánovania na rok 

2013 

4. Vnútornú smernicu č. 13 – Zásady tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky 

a údrţby bytových domov niţšieho štandardu vo vlastníctve obce Soľ 

       5. Pravidlá pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov                     

na záujmové vzdelávanie detí a mládeţe od  obce Soľ pre jednotlivé centrá 

voľného času, ktoré  navštevujú deti z obce Soľ podľa ust. § 6 ods. 12 písm. d) 

zák. č. 596/2003 Z z. o štátnej správe v školstve a  školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p.: 

       a) obec Soľ uzatvorí zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2013 

na základe ţiadosti CVČ doručenej  do 30.04.2013    

            b) jedno dieťa môţe navštevovať maximálne 3 CVČ 

            c)  výška príspevku obce  30 € na 1 dieťa ročne    

            d)  platba 2 krát ročne  

        6. Ţiadosť dôchodcu Štefana Hájnika, bytom Soľ 255, o príspevok na dovoz 

obedov z reštaurácie Flóra  za rovnakých podmienok, ako sa poskytuje 

dôchodcom zo školskej jedálne ZŠ.  

 

 

C:   POVERUJE: 

         

        1. Starostu obce na vyţiadanie údajov o počte detí vo všetkých CVČ z obce Soľ 
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D:   RUŠÍ: 

 

        1. Súhlasné stanovisko obce  k  umiestneniu stavby „Výroba elektrickej energie 

spracovaním biomasy“ navrhovateľa Danex Plus, s.r.o., Daniel Nutár, 094 35  

Soľ 290, na parcele č. 1207/3 v k. ú. Soľ. 

 

 

Overovatelia:  Pavol Kopko    ....................................................... 

 

                        Ján Mihalčin    ....................................................... 

 

 

 

Zapísala:  Ing. Emília Kopková 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Jozef Berta 

                                                                                                       starosta 


