OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V SOLI, 094 35 SOĽ 161
Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 15.11.2013 prijalo

U Z N E S E N I E č. 22/2013
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ k 30.9.2013
2. Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Soľ za školský rok
2012/2013
3. Rozbor hospodárenia Obce Soľ za obdobie od 1.1.2013 do 30.9.2013
4. Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Soľ za školský rok
2012/2013
B. SCHVAĽUJE:
1. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2013 – 3. zmena
2. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2013 – 6. zmena
3. Odkúpenie pozemkov zapísaných na LV č. 1510 v k. ú. Soľ vo vlastníctve
Agrodruţstva v Soli, so sídlom Soľ s. č. 12, 094 35 Soľ, IČO: 36504459, a to:
parcely č. C-KN 1161, druh pôdy: zastavané plochy a nádvoria v cene 3,32
€/m2 pod cestou na Paznučkách v celkovej výmere 815 m2, teda za 2 705,80 €
a pozemky v bezprostrednej blízkosti miestnej komunikácie v rómskej osade
parcely č. C-KN 808, druh pôdy: zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m2
a parcely č. E-KN 1361/101, druh pôdy: ostatné plochy vo výmere 2 369 m2
v cene 0,332 €/m2, teda za 794,48 €. Kúpna cena za celkovú výmeru 3 208 m2
sa schvaľuje vo výške 3 500,28 €.
4. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretú medzi Obcou
Soľ, ako budúcim povinným z vecného bremena a firmou DANEX PLUS, s.r.o.,
Soľ 290, ako budúcim oprávneným z vecného bremena. Predmetom zmluvy je
dohoda zmluvných strán, ţe na základe tejto zmluvy uzavrú zmluvu o zriadení
vecného bremena v prípade, ţe obci Soľ bude poskytnutá dotácia na odkúpenie
12 bytovej jednotky beţného štandardu, ktorú postaví firma DANEX PLUS,
s.r.o., ako investor na pozemkoch parc. č. 182/1 a 184 v k. ú. Soľ. Odplata za
zriadenie zmluvy o vecnom bremene sa schvaľuje vo výške 1 €.
5. Zloţenie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku obce
Soľ podľa stavu k 30.11.2013.
6. Ţiadosť Apoštolskej cirkvi v Soli o prenájom kultúrneho domu na náboţenskú
akciu dňa 23.12.2013 bezplatne a na 31.12.2013 v cene 10 € + energie.

7. Ţiadosť p. Oľgy Dankovičovej na úpravu Dohody o splátkach nedoplatkov
zo dňa 17.12.2012 podľa predloţeného návrhu.

C. S Ú H L A S Í :
1. S vydaním dodatočného územného rozhodnutia na stavbu „Modlitebňa
a altánok“ na parc. č. 773/3 v k. ú. Soľ so zodpovedajúcim finančným postihom.

D. P R E R O K O V A L O :
1. Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zák. č. 153/2011 Z. z. o prokuratúre
v znení neskorších predpisov na povinnosť prijať VZN v súvislosti s novelou
zákona č. 343/2012 Z z., ktorým došlo k zmene zákona o odpadoch s účinnosťou
od 1.1.2013.

E. P R I J Í M A :
1. Dôsledné opatrenia na odstránenie porušovania zákonov, a to: povinnosť
vypracovať a schváliť nové VZN o nakladaní s odpadmi v súvislosti s novelou
zákona o odpadoch č. 343/2012 Z z.
Zapísala: Ing. Emília Kopková

Overovatelia: Jozef Berta
Pavol Kopko
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Ing. Jozef Berta
starosta

2

