
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V SOLI,  094 35 SOĽ 161 
 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 11.04.2014 prijalo      

 

 

U Z N E S E N I E  č. 25/2014 
 

 

A.  BERIE NA VEDOMIE: 

 

     1.  Kontrolu plnenia uznesení 

 

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

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

funkcií verejných funkcionárov  

 

2. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho 

verejnú sluţbu podľa ust. § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme a v súlade s ust. § 54 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej sluţbe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Soľ za rok 2013 

 

4. Správu nezávislého audítora o výsledku overenia správnosti a úplnosti účtovnej 

závierky, spracovanej účtovnou jednotkou Obec Soľ so sídlom v obci Soľ                    

k 31.12.2013  s prílohami. 

 

5. Správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 

540/2007 Z. z., §-u 23 ods. 5.  

 

6. Správu o stave územnoplánovacej dokumentácie obce Soľ 

 

 

B.  SCHVAĽUJE: 

 

1. Plat starostu vo výške 1,56 násobku základného platu v súlade so zákonom č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov podľa § 4 ods. 2, 4 a 9, t. j. 

v celkovej výške  2 546 € mesačne so spiatočnou platnosťou od 1.1.2014. 

 

2. Plat zástupcu starostu vo výške 5 % základného mesačného platu starostu 

určeného podľa § 3 a § 4 zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

zvýšený o 1,75 násobok, t. j.  v celkovej výške 143 € so spiatočnou  platnosťou  

od 1.1.2014. 

 

3. Mesačnú odmenu obecnej kontrolórke vo výške  30 %  základného platu                    

pri úväzku 0,15, podľa §  18c ods. 1 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
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zriadení v znení neskorších predpisov, t. j. v celkovej výške 248 € so spiatočnou 

platnosťou od 1.1.2014. 

 

4. Záverečný účet obce Soľ za  rok 2013 

 

5. Výročnú správu obce Soľ za rok 2013 

 

6. a)  prijatie úveru: kontokorentného – úveru – samospráva – rámec vo výške       

         50 000 EUR  na financovanie potrieb beţného rozpočtu obce  pre rok 2014                     

         - obnova rámca na 12 mesiacov. 

     b)  zachovanie kontokorentného  úveru vo forme vystavenia vlastnej                                                

          blankozmenky obce a dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

 

7. Rozpočet obce Soľ na rok 2014 – 1. zmenu  

 

8. Ţiadosť FK ROMA Soľ o prenájom futbalového ihriska a finančný príspevok             

na  uskutočnenie futbalového turnaja vo výške 150 €. 

 

 

C. P O V E R U J E : 

 

 1. Starostu obce   na zabezpečenie  verejného  obstarávania a  prípravu novej         

územnoplánovacej dokumentácie obce Soľ. 

       

      2. Starostu obce na zabezpečenie projektovej štúdie a rozpočet na výstavbu miestnej 

komunikácie  za zdravotným strediskom podľa platného územného plánu. 

 

 

 

Zapísala:  Ing. Emília Kopková 

                                    

 

Overovatelia:  Ján Šopiak   

            Pavol Kopko        

 

. 

 

                                                                                    Ing. Jozef Berta 

                                                                                            starosta 

 

, 


