OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V SOLI, 094 35 SOĽ 161

Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom 2. riadnom zasadnutí dňa 18.02.2011 prijalo

U Z N E S E N I E č. 2/2011
Obecné zastupiteľstvo v Soli

A. B E R I E N A V E D O M I E :
1. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za r. 2010
2. Správu obecného kontrolóra z vykonanej previerky účtovných dokladov
na Obecnom úrade v Soli za obdobie IV. štvrťroka 2010
3. Rozbor hospodárenia Obce Soľ za rok 2010
4. Rozpočet Obce Soľ na roky 2012, 2013
5. Programový rozpočet Obce Soľ na roky 2012, 2013
B. S C H V A Ľ U J E :
1. Záverečný účet Obce Soľ za rok 2010 bez výhrad takto:
zo zostatku finančných prostriedkov k 31.12.2010 vo výške 1 652,90 €,
sumu 652,90 € odviesť do rezervného fondu (čo je viac ako povinných 10 %)
a 1 000,00 € zahrnúť do príjmovej časti rozpočtu na rok 2011.
Vo výdavkovej časti rozpočtu bude čiastka 1 000,00 € zahrnutá v kapitálových
výdavkoch takto:
09111 717001 Obnova a prístavba MŠ Soľ
1 000,00 €.
2. VZN Obce Soľ č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia na rok 2011
3. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Soli
4. Správa o výsledkoch prevedenia inventarizácie majetku Obce Soľ k 31.12.2010
5. Rozpočet Obce Soľ na rok 2011
6. Programový rozpočet Obce Soľ na rok 2011
7. Rozpočet Základnej školy Soľ na rok 2011
8. Radka Čikalu, bytom Soľ 486 za náhradného nájomníka bytu nižšieho štandardu
skolaudovaného v r. 2010 namiesto Vladimíra Mitáča, bytom Soľ 486, ktorý je vo

výkone trestu s podmienkou, že p. Čikala vyplatí jeho manželke Ružene Mitáčovej,
bytom Soľ 486 náhradu za odpracovanú prácu pri výstavbe bytu vo výške 1000 €.
9. Do správnej rady neziskovej organizácie Sociálna pomoc Soľ namiesto p. Miroslava
Šopiaka p. Jána Šopiaka.
10. Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby
pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku v zmysle zákona č.
448/2008 Z. z. § 71 ods. 3 písm. a) vo výške 363 € mesačne za 1. štvrťrok 2011
pre sociálne zariadenie Dom sv. Kozmu a Damiána v Prešove, v ktorom je
umiestnená naša občianka Alžbeta Jačisková.
11. Delegovanie členov do Rady Materskej školy Soľ 280: Mgr. Janu Bertovú a Ing.
Jána Bubnára.
12. Delegovanie členov do Rady Základnej školy Soľ 53: Bc. Michala Kureja, Jozefa
Bertu, Jána Šopiaka a Jozefa Halasa.
13. Povodňový plán záchranných prác
14. Prenájom futbalového ihriska pre Obec Jastrabie nad Topľou na akciu Turnaj
Jastrabčanov v dňoch 8.-11.7.2011 a priestory kultúrneho domu len v tom prípade, že
bude dokončená jeho rekonštrukcia.
15. a) investičný zámer na výstavbu Nájomných bytov nižšieho štandardu – 9 b.j. Soľ
b) spôsob financovania investičného zámeru uvedeného v bode a): ŠFRB vo výške
69 000 € (26,65 %), dotácia z MVRR SR vo výške 181 200 € (70 %), vlastné
8 684,80 €
c) predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB so spôsobom zabezpečenia záväzku
ručením nehnuteľnosťou – budovou domu smútku súp. č. 47 na parc. č. 865 v k.
ú. Soľ, zapísanou na LV č. 859
d) súhlas s nájomným charakterom bytov počas trvania nájomného vzťahu
e) vyčlenenie 3 splátok úveru zo ŠFRB v rozpočte na rok 2011
f) zapracovanie splátok úveru do rozpočtu obce počas trvania zmluvného vzťahu
so ŠFRB
16. Investičný zámer výstavby technickej vybavenosti k Nájomným bytom nižšieho
štandardu – 9 b. j. Soľ z rozpočtu obce v termíne do ich kolaudácie.
17. Ročný plán obce Soľ na rok 2011 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia,
hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a civilného núdzového zásobovania.

C. P O V E R U J E :
1. Starostu obce na jednanie s p. Jozefom Kulmanom o podmienkach predĺženia
nájomnej zmluvy za nebytové priestory Športklubu.
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2. Starostu obce na jednanie o majetkoprávnom vysporiadaní miestnej komunikácie
pri rod. domoch súp. č. 447, 448 s vlastníkmi pozemkov.

Ing. Berta Jozef
starosta

3

