
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V SOLI,  094 35 SOĽ 161 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom 17. riadnom zasadnutí dňa 19.04.2013 prijalo 

 

 

U Z N E S E N I E  č. 17/2013, 

 
ktorým 

 

 

A. BERIE NA VEDOMIE: 

 

1. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 

v zmysle § 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 službu 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 

službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

3. Správa audítora o výsledku overenia správnosti a úplnosti účtovnej závierky, 

spracovanej účtovnou jednotkou Obec Soľ    so sídlom v obci Soľ k 31.12.2012 

s prílohami. 

 

       4.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Soľ za rok 2012    

 

 

B. SCHVAĽUJE: 

 

1. Plat starostu vo výške 1,56 násobku základného platu v súlade so zákonom č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov podľa § 4 ods. 2, 4 a 9, t. j. 

v celkovej výške  2 487 € mesačne. 

 

2. Plat zástupcu starostu vo výške 5 % základného mesačného platu starostu 

určeného podľa § 3 a § 4 zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

zvýšený o 1,75 násobok, t. j.  v celkovej výške 140 € . 

 

3. Mesačnú odmenu obecnej kontrolórke vo výške  30 %  základného platu                    

pri úväzku 0,15, podľa §  18c ods. 1 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, t. j. v celkovej výške 242 €. 

 

4.   Záverečný účet obce Soľ za  rok 2012 

 

5. Výročnú správu obce Soľ za rok 2012 
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6. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2013 – 2. zmena   

 

      7.  Plán kontrolnej a ostatnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. a 2. polrok 2013 

 

       8.  Zmluvu o zriadení vecného bremena, uzavretú podľa § 151n a  nasl. 

Občianskeho zákonníka medzi Obcou Soľ (ako „povinný z vecného bremena“)   

a  SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava  (ako 

„oprávnený z vecného bremena“). Touto zmluvou sa zriaďuje vecné bremeno 

v prospech oprávneného z vecného bremena spočívajúce v jeho povinnosti ako 

vlastníka pozemkov:                                                                                                                      

            a) strpieť na pozemkoch parc. registra „E“  KN č. 1455/54 (LV 1357), parc. 

registra „E“ KN č. 1965/4 (LV 885), parc. registra „C“   KN č. 1177/12 (LV 

859) v katastrálnom území Soľ, uloženie technologických zariadení tvoriacich 

aktívnu protikoróznu ochranu plynovodov, ich prevádzku a údržbu v rozsahu 

vyznačenom na geometrickom pláne č. 288/2012, vyhotovenom dňa 30.10.2012 

úradne overila Správa katastra Vranov nad Topľou pod č. 474/12.    

    b)  strpieť vstup osôb a vjazd vozidiel oprávneného z vecného bremena z dôvodu 

uloženia, prevádzky, údržby, opráv, odborných prehliadok, odborných skúšok 

a rekonštrukcie technologických zariadení v nevyhnutnom rozsahu na celej 

výmere parcely registra „E“ KN č. 1455/54, parcely  registra „E“ KN č. 1965/4, 

parcely registra „C“ KN č. 1177/12, katastrálne územie Soľ. 

           Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú. Odplata za zriadenie vecného 

bremena sa schvaľuje vo výške 1 € vzhľadom k tomu, že sa jedná 

o verejnoprospešnú stavbu. 

  9. Odkúpenie pozemku parcely registra „C“ KN č. 571  vo výmere 51 m
2
, druh 

pozemku: záhrady,  evidovaného  na liste vlastníctva č. 43,  v katastrálnom 

území Soľ od predávajúcich  manželov Jozefa Voľanského a Márie Voľanskej, 

spoločne trvale bytom Soľ 310, 094 35  Soľ,  v kúpnej cene  169,32 €, t. j.                    

3,32 €/1 m
2
, pre účely zriadenia verejnej zelene.  

 

 

Zapísala:  Ing. Emília Kopková 

 

                                                                          

Overovatelia:  Mgr. Jarmila Maťašovská     ............................................................ 

 

           Ján Šopiak                              ............................................................ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Jozef Berta 

                                                                                                       starosta 


