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Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom 6. riadnom zasadnutí dňa 20.09.2011 prijalo 
 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 6/2011 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli 

 

 

A.  S C H V A Ľ U J E : 

 

1.  Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2011 

 

2.  Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2011 

      

     3. a)  Predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŢP, 

prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo, kód výzvy: OPŢP-PO4-11-3, Opatrenie 

4.2 – Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov za  účelom realizácie projektu  

„Zberný dvor obec Soľ“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Celkové 

výdavky na projekt a zároveň oprávnené výdavky na projekt sú 629 818,36 EUR.  

      

          b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o nenávratný finančný  

príspevok .  

      

         c) Financovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov   na  projekt,  t. j. vo výške 31 490,92 EUR. 

    

     4. Organizačný poriadok I. Solianskeho jarmoku 

    

     5.  Správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti Materskej školy Soľ 280 za školský rok      

          2010/2011 

      

     6. Priamy predaj majetku obce, a to novovytvorených pozemkov parc. č. 182/4                 

vo výmere 101 m
2
 a 178/3 vo výmere 134 m

2
, druh pozemkov zastavané plochy  

v k. ú. Soľ,  v celkovej výmere 235 m
2
 podľa geometrického plánu č.34896821-

39/11, vyhotoveného firmou GEO-POL, Popaďák Pavol, Vranov nad Topľou, pre 

kupujúcich Ing. Jána Maskaľa, rod. Maskaľa, a  manţ. Ing. Drahomíru 

Maskaľovú, rod. Madurovú,  spoločne bytom Soľ 447. 

          Pozemok bude slúţiť ako nádvorie k rodinnému domu súp. č. 447. Kúpna cena sa 

schvaľuje vo výške 1 175 €, t. j. 5 €  za 1 m
2
. 

         Kúpna zmluva bude uzavretá s výhradou predkupného práva predávajúceho                

na pozemok parc. č. 182/4 vo výmere 101 m
2
, ktorej obsahom bude, ţe v prípade 

keď kupujúci ponúknu na prevod alebo budú súhlasiť s prevodom prevádzanej 
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nehnuteľnosti inej osobe, sú kupujúci povinní predtým ponúknuť predávajúcemu 

túto nehnuteľnosť na predaj za kúpnu cenu, za ktorú ju odkúpili. Predkupné právo 

bude vecné a bude pôsobiť aj voči nástupcom kupujúceho. 

         Všetky poplatky spojené s uzavretím kúpnej zmluvy uhradia kupujúci. 

          Obecné zastupiteľstvo v Soli rozhodlo o tomto priamom predaji podľa § 9a ods.  

8  b) a e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Berta Jozef  

                                                                                                           starosta 


