
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V SOLI,  094 35 SOĽ 161 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom 15. riadnom zasadnutí dňa 14.12.2012 prijalo 

 

 

U Z N E S E N I E č. 15/2012, 
 

ktorým 

 

A. BERIE NA VEDOMIE: 

 

1. Petíciu občanov proti výstavbe komunitného centra v centre obce  

2. Nesplnenie uznesenia OZ č. 14/2012, B6 zo dňa 09.11.2012 o zmene 

umiestnenia plánovanej výstavby komunitného centra. do centra obce z dôvodu 

nedostatku času na prípravu podkladov k ţiadosti o dotáciu a informáciu o tom, 

ţe ţiadosť o dotáciu bola zaslaná na výstavbu komunitného centra                         

na pôvodných parcelách č. 859/26 a 859/27 v rómskej osade.  

3. Rozpočet obce Soľ na roky 2014, 2015 

 

 

B. SCHVAĽUJE: 

 

1. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2012 – 4. zmena 

2. Rozpočet obce Soľ vrátane rozpočtu ZŠ na rok 2013  

3. VZN č. 8/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne     

     odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ 

4.  Návrh VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ   

a ţiaka školského zariadenia na rok 2013 

5.  Dodatok č. 1 k VZN č. 13/2009 o poskytovaní sociálnej sluţby, spôsobe určenia       

a výške úhrady za opatrovateľskú sluţbu. 

6. Nájomné zmluvy na byty niţšieho štandardu s mesačným nájomným vo výške 

30 €, s mesačnou platbou do fondu opráv vo výške 10 €, finančnou zábezpekou 

vo výške  3- mesačného nájomného a zálohy na škody (216 €  zábezpeka spolu). 

7. Zloţenie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku obce             

so stavom k 31.12.2012 

8. Prenájom kultúrneho domu p. Petre Adamovovej na usporiadanie Štefanskej 

zábavy dňa 26.12.2012 s podmienkou, ţe uhradí 500 € zálohu na prípadné škody 

na majetku obce. 

9. Prenájom kultúrneho domu pre Občianske zdruţenie NADENAŠ na 

usporiadanie Silvestrovského plesu s podmienkou, ţe uhradí 500 € zálohu na 

prípadné škody na majetku obce. 

10. Ţiadosť p. Dankovičovej o uzavretie dohody o úhrade nedoplatkov v splátkach 

s tým, ţe nebude uhradená niektorá splátka v dohodnutej lehote a výške, bude jej 

zaslaná výpoveď na všetky nebytové priestory v Dome sluţieb s výpovednou 

lehotou 3 mesiace. 

11. Návrh starostu obce na mimoriadnu odmenu  pre poslancov z dôvodu zvýšenej    

náročnosti výkonu tejto funkcie, ako aj aktívnu účasť na akcii Guľáš majster             

vo  výške 250 € na kaţdého poslanca.    
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C: ODKLADÁ: 

 

   1. Prejednanie ţiadosti p. Miroslava Mitáča, bytom Soľ 512 o odkúpenie časti 

pozemku  parcelné č. 859/26  vo výmere 131 m
2
 pre účely prístupu k novostavbe 

rodinného domu do doby, kým obec nebude mať  stanovisko Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka k ţiadosti o dotáciu na výstavbu 

komunitného centra na parc. č. 859/26 a 859/27. 

   2.  Prejednanie plánu zasadnutí OZ na budúce  rokovanie OZ 

 

 

 

Overovatelia:  -------------------------------------------- 

         

           ---------------------------------------------- 

 

 

 

Zapísala:  Emília Kopková 

                                                                             

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Jozef Berta 

                                                                                          starosta            

 


