
UZNESENIE č. 352/2018 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 20.07.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo: 

Informatívnu správa o plnení uznesení  Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 26. zasadnutia. 

 

 

B. Berie na vedomie: 

Informatívnu správa o plnení uznesení  Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 26. zasadnutia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Neprítomní: 2 (Mgr. Jarmila Maťašovská, Peter Manduľák ) 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
 

UZNESENIE č. 353/2018 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 20.07.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh na odpísanie pohľadávky evidovanej voči dlžníkovi  Petra Adamovová, bytom Sídlisko 

Okulka 7/1  Vranov nad Topľou celkom v sume 6 915,43 EUR. 

 

B. Schvaľuje: 

Odpísanie pohľadávky evidovanej voči dlžníkovi  Petra Adamovová, bytom Sídlisko Okulka 

7/1  Vranov nad Topľou celkom v sume  6 915,43 EUR. 

 

 

 

 

 

 



Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Neprítomní: 2 (Mgr. Jarmila Maťašovská, Peter Manduľák ) 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 354/2018 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 20.07.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Prijatie a čerpanie úveru na financovanie opravy miestnych komunikácií a peších komunikácií 

v obci Soľ. 

 

B. Schvaľuje: 

a) prijatie a čerpanie úveru: 

Investičný úver – samospráva vo výške 90 000 EUR so splatnosťou 48 mesiacov na 

financovanie investičnej akcie „Oprava miestnych a peších komunikácií v obci Soľ“. 

 

b) Zabezpečenie investičného úveru: 

vo forme vystavenia blankozmenky obce a dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke vo 

forme a s obsahom akceptovateľným pre Veriteľa. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Neprítomní: 2 (Mgr. Jarmila Maťašovská, Peter Manduľák ) 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 



UZNESENIE č. 355/2018 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 20.07.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh na Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2018 – IV. zmena. 

 

B. Schvaľuje: 

Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2018 – IV. zmena. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Neprítomní: 2 (Mgr. Jarmila Maťašovská, Peter Manduľák ) 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 356/2018 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 20.07.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

1. novovytvorené pozemky: 

- parcela CKN par. číslo 1287/47 o výmere 6 m
2
, druh pozemku trvalé trávne porasty,  

vytvorená z parcely EKN par. číslo 1332/3 o výmere 6 m
2
, druh pozemku orná pôda, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1523 v k. ú. Soľ vo vlastníctve nezistených vlastníkov pod 

B1 v 1/12 k celku, pod B3 v 1/12 k celku a v správe SPF pod B4; 

- parcela CKN par. číslo 1271/118 o výmere 28 m
2
, druh pozemku orná pôda, 

- parcela CKN par. číslo 1272/48 o výmere 26 m
2
, druh pozemku zastavané plochy  

a nádvoria, 

- parcela CKN par. číslo 1287/91 o výmere 5 m
2
, druh pozemku trvalé trávne porasty 

spolu o výmere 59 m
2
 vytvorené z parcely EKN par. číslo 1332/1 o výmere 334 m

2
, druh 

pozemku orná pôda, zapísanej na liste vlastníctva č. 1729 v k. ú. Soľ vo vlastníctve 

nezistených vlastníkov pod B1 v 1/12 k celku, pod B2 k 1/12 k celku a v správe SPF pod 

B3; 

- parcela CKN par. číslo 1287/50 o výmere 8 m
2
, druh pozemku trvalé trávne porasty 

vytvorená z parcely EKN par. číslo 1328/301 o výmere 8 m
2
, druh pozemku orná pôda, 



zapísanej na liste vlastníctva č. 896 v k. ú. Soľ, vo vlastníctve nezistených vlastníkov pod 

B1 v 1/6 k celku a v správe SPF pod B17; 

- parcela CKN par. číslo 1271/97 o výmere 73 m
2
, druh pozemku orná pôda 

vytvorená z parcely EKN par. číslo 1316 o výmere 2178 m
2
, druh pozemku orná pôda, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 936 v k. ú. Soľ, vo vlastníctve nezistených vlastníkov pod 

B1 v 5/10 k celku, pod B2 v 2/80 k celku a v správe SPF pod B5; 

ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom č. 34896821-10/2018 zo dňa 07.03.2018, úradne 

overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod 

číslom G1-146/18, za účelom výstavby miestnej prístupovej komunikácie k naplánovanej 

individuálnej bytovej výstavbe v lokalite  

L3 a výstavbe bytov nižšieho štandardu v lokalite L5, L6 podľa schváleného Územného 

plánu obce Soľ; 

 

2. novovytvorené pozemky: 

- parcela CKN par. číslo 1287/33 o výmere 152 m
2
, druh pozemku trvalé trávne 

porasty, 

- parcela CKN par. číslo 1287/34 o výmere 31 m
2
, druh pozemku trvalé trávne 

porasty, 

- parcela CKN par. číslo 1287/35 o výmere 31 m
2
, druh pozemku trvalé trávne 

porasty, spolu o výmere 214 m
2
 vytvorené z parcely EKN par. číslo 1973/2 o výmere 13365 

m
2
, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na liste vlastníctva č. 1217 v k. ú. Soľ, vo 

vlastníctve Slovenskej republiky a v správe SPF; 
ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom č. 34896821-10/2018 zo dňa 07.03.2018, úradne 

overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod 

číslom G1-146/18, za účelom výstavby miestnej prístupovej komunikácie k naplánovanej 

individuálnej bytovej výstavbe v lokalite  

L3 a výstavbe bytov nižšieho štandardu v lokalite L5, L6 podľa schváleného Územného 

plánu obce Soľ; 

 

3. pozemky v pôvodnom stave: 

- parcela EKN par. číslo 1419/21 o výmere 11 m
2
, druh pozemku orná pôda, 

- parcela EKN par. číslo 1419/22 o výmere 2424 m
2
, druh pozemku orná pôda, 

zapísané na liste vlastníctva č. 896 v k.ú. Soľ, vo vlastníctve nezistených vlastníkov pod B1 

v 1/6 k celku a v správe SPF pod B17; 

za účelom výstavby futbalového ihriska pod číslom 2b podľa schváleného Územného 

plánu obce Soľ. 

 

Cena za prevádzaný nehnuteľný majetok je minimálne vo výške stanovenej znaleckým 

posudkom číslo 59/2018 zo dňa 15.06.2018, vyhotoveným znalcom  

Ing. Eva Čech-Špireková, a to 3,05 €/m
2
, resp. vo výške stanovenej Slovenským 

pozemkovým fondom.  

 

(celková hodnota prevádzaného majetku vo výške stanovenej znaleckým posudkom  

je 3,05 € x 670,32 m
2
 = 2 044,48 €, slovom dvetisícštyridsaťštyri eur a tridsaťdva centov) 

 

 

B. Schvaľuje: 

Odkúpenie nehnuteľností: 

1. novovytvorené pozemky: 



- parcela CKN par. číslo 1287/47 o výmere 6 m
2
, druh pozemku trvalé trávne porasty,  

vytvorená z parcely EKN par. číslo 1332/3 o výmere 6 m
2
, druh pozemku orná pôda, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1523 v k. ú. Soľ vo vlastníctve nezistených vlastníkov pod 

B1 v 1/12 k celku, pod B3 v 1/12 k celku a v správe SPF pod B4; 

- parcela CKN par. číslo 1271/118 o výmere 28 m
2
, druh pozemku orná pôda, 

- parcela CKN par. číslo 1272/48 o výmere 26 m
2
, druh pozemku zastavané plochy  

a nádvoria, 

- parcela CKN par. číslo 1287/91 o výmere 5 m
2
, druh pozemku trvalé trávne porasty 

spolu o výmere 59 m
2
 vytvorené z parcely EKN par. číslo 1332/1 o výmere 334 m

2
, druh 

pozemku orná pôda, zapísanej na liste vlastníctva č. 1729 v k. ú. Soľ vo vlastníctve 

nezistených vlastníkov pod B1 v 1/12 k celku, pod B2 k 1/12 k celku a v správe SPF pod 

B3; 

- parcela CKN par. číslo 1287/50 o výmere 8 m
2
, druh pozemku trvalé trávne porasty 

vytvorená z parcely EKN par. číslo 1328/301 o výmere 8 m
2
, druh pozemku orná pôda, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 896 v k. ú. Soľ, vo vlastníctve nezistených vlastníkov pod 

B1 v 1/6 k celku a v správe SPF pod B17; 

- parcela CKN par. číslo 1271/97 o výmere 73 m
2
, druh pozemku orná pôda 

vytvorená z parcely EKN par. číslo 1316 o výmere 2178 m
2
, druh pozemku orná pôda, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 936 v k. ú. Soľ, vo vlastníctve nezistených vlastníkov pod 

B1 v 5/10 k celku, pod B2 v 2/80 k celku a v správe SPF pod B5; 

ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom č. 34896821-10/2018 zo dňa 07.03.2018, úradne 

overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod 

číslom G1-146/18, za účelom výstavby miestnej prístupovej komunikácie k naplánovanej 

individuálnej bytovej výstavbe v lokalite  

L3 a výstavbe bytov nižšieho štandardu v lokalite L5, L6 podľa schváleného Územného 

plánu obce Soľ; 

 

2. novovytvorené pozemky: 

- parcela CKN par. číslo 1287/33 o výmere 152 m
2
, druh pozemku trvalé trávne 

porasty, 

- parcela CKN par. číslo 1287/34 o výmere 31 m
2
, druh pozemku trvalé trávne 

porasty, 

- parcela CKN par. číslo 1287/35 o výmere 31 m
2
, druh pozemku trvalé trávne 

porasty, spolu o výmere 214 m
2
 vytvorené z parcely EKN par. číslo 1973/2 o výmere 13365 

m
2
, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na liste vlastníctva č. 1217 v k. ú. Soľ, vo 

vlastníctve Slovenskej republiky a v správe SPF; 
ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom č. 34896821-10/2018 zo dňa 07.03.2018, úradne 

overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod 

číslom G1-146/18, za účelom výstavby miestnej prístupovej komunikácie k naplánovanej 

individuálnej bytovej výstavbe v lokalite  

L3 a výstavbe bytov nižšieho štandardu v lokalite L5, L6 podľa schváleného Územného 

plánu obce Soľ; 

 

3. pozemky v pôvodnom stave: 

- parcela EKN par. číslo 1419/21 o výmere 11 m
2
, druh pozemku orná pôda, 

- parcela EKN par. číslo 1419/22 o výmere 2424 m
2
, druh pozemku orná pôda, 

zapísané na liste vlastníctva č. 896 v k.ú. Soľ, vo vlastníctve nezistených vlastníkov pod B1 

v 1/6 k celku a v správe SPF pod B17; 

za účelom výstavby futbalového ihriska pod číslom 2b podľa schváleného Územného 

plánu obce Soľ. 



 

Cena za prevádzaný nehnuteľný majetok je minimálne vo výške stanovenej znaleckým 

posudkom číslo 59/2018 zo dňa 15.06.2018, vyhotoveným znalcom  

Ing. Eva Čech-Špireková, a to 3,05 €/m
2
, resp. vo výške stanovenej Slovenským 

pozemkovým fondom.  

 

(celková hodnota prevádzaného majetku vo výške stanovenej znaleckým posudkom  

je 3,05 € x 670,32 m
2
 = 2 044,48 €, slovom dvetisícštyridsaťštyri eur a tridsaťdva centov ) 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Neprítomní: 2 (Mgr. Jarmila Maťašovská, Peter Manduľák ) 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 357/2018 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 20.07.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Soľ na základe výsledkov obchodnej 

verejnej súťaže vyhlásenej dňa 18.06.2018. 

 

B. Schvaľuje: 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Soľ a to: 

 

pozemku - parcely registra CKN  parc. číslo 1271/82 o výmere 330 m
2
, druh pozemku orná 

pôda a parcely registra CKN parc.  číslo 1271/85 o výmere 36 m
2
, druh pozemku orná pôda, 

ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom číslo 44199236-90/2017 zo dňa 04.12.2017, 

úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 

01.02.2018 pod číslom G1-655/2017, z parcely registra EKN parc. číslo 1314 o výmere 

3911 m
2
, druh pozemku orná pôda, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 894 v k. ú. Soľ, vo 

vlastníctve obce Soľ. 

 

do vlastníctva účastníka obchodnej verejnej súťaže – kupujúceho – Darina Mitáčová, rod. 

Vidličková, Soľ 459, 094 35 Soľ, za kúpnu cenu vo výške 3,05 €/m
2
, ktorá bola ponúknutá 

v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej dňa 18.06.2018, t.j. za cenu minimálne vo výške 

stanovenej znaleckým posudkom číslo 59/2018. 

Celková hodnota prevádzaného majetku je 3,05 € x 366 m
2
 = 1 116,30 €. 

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom  
číslo 59/2018 zo dňa 15.06.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Eva Čech-Špireková v zmysle 



Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 

sumu 3,05 €/m
2
. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Neprítomní: 2 (Mgr. Jarmila Maťašovská, Peter Manduľák ) 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 358/2018 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 20.07.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh na predloženie žiadosti  o zapojenie sa do národného projektu  „Podpora 

predprimárneho vzdelávania detí marginalizovaných rómskych komunít I.“, v rámci 

výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky: 

 
Operačný program:                                   Ľudské zdroje (OP ĽZ) 

Prioritná os (číslo a názov) 5:          Integrácia marginalizovaných rómskych komunít 

Investičná priorita prioritnej osi 5.1:        Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú 

Rómovia 

Špecifický cieľ 5.1.3:  Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných 

komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania 

Hlavná aktivita projektu: Systematická podpora účasti detí z prostredia MRK na 

predprimárnom vzdelávaní 

 

B. Berie na vedomie: 

Podmienky a kritéria zapojenia sa do národného projektu  „Podpora predprimárneho 

vzdelávania detí marginalizovaných rómskych komunít I.“ 

C. Poveruje: 

Starostu obce prípravou a predložením žiadosti o zapojenie sa do národného 

projektu  „Podpora predprimárneho vzdelávania detí marginalizovaných rómskych 

komunít I.“ 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Neprítomní: 2 (Mgr. Jarmila Maťašovská, Peter Manduľák ) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 



UZNESENIE č. 359/2018 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 20.07.2018 

A. Prerokovalo: 

Návrh na predloženie žiadosti  o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy vyhlásenej 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky „Podpora 

opatrovateľskej služby“. 

 
Operačný program:   Ľudské zdroje 

Kód výzvy:    OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 
Prioritná os 4:    Sociálne začlenenie 

Investičná priorita 4.2:         Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným 

a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu 

Špecifický cieľ 4.2.1:    Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 

 

B. Berie na vedomie: 

Podmienky a kritéria žiadosti  o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy vyhlásenej 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky „Podpora 

opatrovateľskej služby“. 

 

C. Poveruje: 

Starostu obce prípravou a predložením žiadosti  o nenávratný finančný príspevok v rámci 

výzvy vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky 

„Podpora opatrovateľskej služby“. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Neprítomní:  2 (Mgr. Jarmila Maťašovská, Peter Manduľák ) 
 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 


