OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V SOLI, 094 35 SOĽ 161
Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom riadnom zasadnutí dňa 28.06.2013 prijalo

U Z N E S E N I E č. 19/2013
A. SCHVAĽUJE:
1. Nenávratnú finančnú výpomoc pre Imricha Goroľa, bytom Soľ 456 a Helenu
Balážovú, bytom Soľ 457 ktorým víchrica strhla plechové strechy z rodinných
domov a pre Jozefa Miľa, bytom Soľ 490, ktorému víchrica poškodila krytinu
strechy, drevený krov a betónovú platňu,
vo výške po 150 € pre každú
poškodenú rodinu.
1. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2013 – 4. zmena
2. Smernicu č. 16/2013 o zúčtovaní normatívnych prostriedkov pre Základnú školu
s právnou subjektivitou v obci Soľ.
3. Smernicu č. 17/2013 o zúčtovaní vlastných daňových, nedaňových a ostatných
príjmov obce Soľ
4. VZN č. 10/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce Soľ
6. Odkúpenie nákladného automobilu zn. AVIA od Daniela Nutára – Danex, Soľ
290 v cene 4 500 €.
7. Zámer na využitie časti pozemkov bývalej pštrosej farmy na individuálnu
bytovú výstavbu len v rozsahu podľa platného územného plánu s podmienkou,
že si individuálni bytoví stavebníci vybudujú infraštruktúru na vlastné náklady.
8. Povodňovú komisiu zloženú zo všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
9. Internú smernicu na vykonávanie finančnej kontroly v zmysle zákona č.
502/2001 Z. z. a Usmernenia MF SR č. 1/2002 -22 o finančnej kontrole
a vnútornom audite na Obecnom úrade v Soli.
B. SÚHLASÍ:
1. a) s výstavbou 16 nájomných bytov s technickou vybavenosťou na parcele č.
180 a parc. č. 182/1 v katastrálnom území Soľ vlastníka Obce Soľ;
b) s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie a úveru na výstavbu 16 nájomných
bytov vrátane technickej vybavenosti;
c) so spôsobom financovania stavby 16 nájomných bytov a to z dotácie
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 20 % nákladov
a z úveru zo ŠFRB vo výške 80 % nákladov s úrokovou sadzbou 1 %
so splatnosťou 30 rokov;

d) so zabezpečením úveru zo ŠFRB poistením;
e) pri poskytnutom úvere ŠFRB bude prehodnotený rozpočet obce v príjmových
a výdavkových položkách so zaradením položiek splátok úveru a úroku
do výdavkovej časti rozpočtu obce Soľ;
f) so spôsobom financovania technickej vybavenosti k 16 nájomným bytom a to
dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 50 %
a vlastných zdrojov vo výške 50 %;
g) vyčlenením vlastných finančných prostriedkov na technickú vybavenosť
v rozpočte obce na rok 2015;
h) že bytový dom ostane v majetku Obce Soľ a nájomné byty budú prenajímané
pod domu 30 rokov.

C. POVERUJE:
1. Starostu obce na prípravu majetkoprávneho vysporiadanie pozemku v lokalite
za rómskou osadou a jeho dlhodobý prenájom Gréckokatolíckemu formačnému
centru pre Rómov v Čičave za účelom vybudovania stavby na komunitné
stretnutia miestnych Rómov.
Zapísala: Ing. Emília Kopková

Overovatelia: Mgr. Jana Bertová ................................
Ján Mihalčin
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Ing. Jozef Berta
starosta
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