O B E C S O Ľ , 094 35 S O Ľ
Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 01.04.2011 prijalo

U Z N E S E N I E č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Soli

A. B E R I E N A V E D O M I E :
1. 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
2. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho verejnú
sluţbu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme a v súlade s ust. §-u 54 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Správu audítora o výsledku overenia správnosti a úplnosti účtovnej závierky,
spracovanej účtovnou jednotkou Obec Soľ so sídlom v obci Soľ k 31.12.2010
s prílohami
4. Rozdelenie obce do obvodov pre poslancov nasledovne:
obvod: súp.č. 1-57. 451-464, 486 – byt č. 1 - poslanec Jozef Halas
obvod: súp. č. 58-99, 465-473, 486 – byt č. 2 - poslankyňa Mgr.Jana Bertová
obvod: súp. č. 101-139, 474-480, 486 – byt č. 3 - poslanec Ing. Ján Bubnár
obvod súp. č. 140-189, 481-489, 486 – byt č. 4 - poslanec Pavol Kopko
obvod súp. č. 191-223, 490-497, 486 – byt č. 5 - poslanec Jozef Berta
obvod súp. č. 225-283, 498-507, 486 – byt č. 6 - poslanec Ján Šopiak
obvod súp. č. 285 – 337, 508-517
- poslanec Bc. Michal Kurej
obvod súp. č. 338-379, 518-538
- poslanec Ján Mihalčin
obvod súp. č. 380-450, 540-563
- poslankyňa Mgr. J. Maťašovská
5. Ţiadosť vlastníkov Obvodného zdravotného strediska o odkúpenie pozemku parc. č.
184 bude predmetom rokovania budúceho zasadnutia OZ.
B. S C H V A Ľ U J E :
1. Odmenu kontrolórovi obce vo výške 20 % k základnému platu.
2. VZN č. 2/2011 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Soľ.
3. Zámennú zmluvu podľa geometrického plánu č. 34896821-11/11 vyhotoveného
GEO-POL Popaďák Pavol, podľa ktorej Obec Soľ odpredáva na časť pozemku parc.
C-KN č. 24/1, druh pôdy zastavané plochy vo výmere 52 m2, diel „1“ , zapísaného
na LV č. 859 v k. ú. Soľ a odkupuje časť pozemku p. C-KN č. 24/2, druh pôdy
zastavané plochy a nádvoria, diel č. „4“ vo výmere 22 m2 a časť pozemku parc. C-

KN č. 1163/2, druh pôdy zastavané plochy a nádvoria, diel „5“ vo výmere 2 m2, od
vlastníčky Zuzany Törökovej, rod. Zapachovej, nar. 24.11.1940, trvale bytom Soľ
279, zapísanej na LV č. 1437 v k. ú. Soľ.
Obec ako náhradu za existujúci plot p. Törökovej postaví nový plot z pogumovaného
pletiva.
4. Bezodplatné uzavretie Zmluvy o vecnom bremene v prospech SPP-distribúcia, a.s.,
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 (budúceho oprávneného
z vecného bremena), ktoré spočíva v povinnosti obce:
a) strpieť na pozemkoch - parcelách reg. „E“ KN č. 1455/54 na LV č. 1357 a č.
1965/4 na LV č. 885 v k. ú. Soľ uloţenie technologických zariadení tvoriacich
aktívnu protikoróznu ochranu plynovodov, ich prevádzku a údrţbu a
b) strpieť vstup osôb a vjazd vozidiel oprávneného z vecného bremena na pozemky parcely registra „E“ KN č. 1455/54 a č.1965/4 k. ú. Soľ z dôvodu vykonávania
prevádzky, údrţby, opráv, odborných prehliadok, odborných skúšok
a rekonštrukcie technologických zaradení.
Všetky náklady spojené s uzavretím zmluvy a návrhom na vklad práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností bude znášať budúci
oprávnený z vecného bremena.
5. Finančný príspevok vo výške 100 € pre OZ NADENAŠ na usporiadanie rómskeho
hudobného festivalu a bezplatný prenájom futbalového ihriska dňa 25.06.2011,
6. Ţiadosť p. Miroslava Daňa, poslanca PSK, na prenájom malej miestnosti v kultúrnom
dome na 16. apríla 2011 za účelom usporiadania akcie pri príleţitosti „Dňa Rómov.“
7. Predĺţenie platnosti nájomnej zmluvy na prenájom Športklubu s p. Kulmanom
podľa doterajších podmienok do 30.6.2011.

C. P O V E R U J E :
1. Radu a starostu obce na prípravu podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaţe na prenájom nebytových priestorov na celom I. poschodí Športklubu..

Ing. Berta Jozef
starosta
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