
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V SOLI,  094 35 SOĽ 161 
 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 14.12.2013 prijalo      

 

 

U Z N E S E N I E  č. 23/2013 
 

 

A.  BERIE NA VEDOMIE: 

 

1. Rozpočet obce Soľ a ZŠ Soľ na roky 2015, 2016 

 

 

        B. PREROKOVALO: 

 

1.  Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2013 – 4. zmena  

2.  Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2013 – 7.  zmena 

3.  Rozpočet ZŠ Soľ na rok 2014 

4.  Rozpočet obce Soľ na roky  2014, 2015 a  2016 

5. VZN č. 11/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Soľ 

6. VZN č. 12/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy, ţiaka školského zariadenia a ţiaka CVČ na rok 2014 

               

     

C.  SCHVAĽUJE: 

 

1.  Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2013 – 4. zmena  

2.  Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2013 – 7.  zmena 

3.  Rozpočet ZŠ Soľ na rok 2014 

4.  Rozpočet obce Soľ na rok 2014 

5. VZN č. 11/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Soľ 

 6. VZN č. 12/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy, ţiaka školského zariadenia a ţiaka CVČ na rok 2014 

 7. Ročný plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014 

 8. Odpredaj pozemku parc. E-KN č. 1961/6 vo výmere 164 m
2
, druh pôdy ostatné 

plochy, zapísaného na LV č. 885 vo vlastníctve Obce Soľ Štefanovi Törökovi       

a  Zuzane Törökovej, spoločne bytom Soľ 279 formou priameho predaja podľa          

§ 9a ods. 1 písm. c)  a  podľa ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného 

zreteľa zákona č. 138/1991 Zb. a  VZN č. 10/2013 Zásady hospodárenia obce 

s majetkom obce Soľ čl. 4 ods. 10 e). 

Dôvod osobitného zreteľa:   pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 

rodinného domu súp. č. 279 vo vlastníctve kupujúcich, v oplotenej časti dvora 

a záhrady.  Kupujúci tento pozemok uţívajú uţ takmer 50 rokov.  

 

Kúpna cena sa schvaľuje v cene podľa znaleckého posudku   550 €. 
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Obecné zastupiteľstvo v Soli vyhlasuje, ţe účastníci kúpnej zmluvy nie sú 

osobami, ktorým obec nemôţe previesť majetok podľa § 9a zákona č. 138/1991 

Zb. v znení zákona č. 258/2009 Z. z. ods. 1 písm. c), ods. 5, 6 a 7. 

 

        8. Vstup obce Soľ do Miestnej akčnej skupiny Slanské vrchy – Topľa. 

 

 9. Ţiadosť Apoštolskej cirkvi o prenájom malej miestnosti v kultúrnom dome             

na 25. decembra 2013 na náboţenské účely so začiatkom o 10.00 hod.                     

za poplatok 10 €  a úhradu nákladov  za energie.  

 

 10.  Zámer v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a  v súlade s VZN č. 10/2013 – Zásady 

hospodárenia s majetkom obce Soľ odpredať majetok obce formou priameho 

predaja ako prípad  hodný osobitného zreteľa, ktorý schvaľuje obecné 

zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to: 

       pozemkov parc. C-KN č. 42/2 vo výmere 192 m
2
 a parc. č. 48/3 vo výmere            

12 m
2
 vo vlastníctve obce Soľ zapísaných na LV č. 859  p. Ľubomírovi 

Frajkorovi, 094 12  Vechec 347. 

       Dôvody osobitného zreteľa: Ľubomír Frajkor vlastní polyfunkčný objekt súp. č. 

268 (reštauráciu a potraviny) a  priľahlé pozemky. Pozemky vo vlastníctve obce  

potrebuje na zabezpečenie prístupu k objektom, ktoré má vo vlastníctve a  tieto 

pozemky vytvárajú jeden funkčný celok  s budovou a  pozemkami v jeho 

vlastníctve.  

        Cena pozemkov bude stanovená znaleckým posudkom a  schválená minimálne 

vo výške stanovenej v znaleckom posudku na nasledujúcom zasadnutí OZ              

po predchádzajúcom zverejnení zámeru podľa zákona. 

 

11. Zapracovanie troch splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu Obce Soľ na rok 2014 

v prípade, ţe bude Obci Soľ poskytnutý úver zo ŠFRB na odkúpenie budúcej 

stavby: SO 01 Bytový dom v obci Soľ  – 6 BJ beţný štandard. 

 

 

 

Zapísala:  Ing. Emília Kopková 

 

                                    

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

 

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

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                                    Ing. Jozef Berta                                                                                                                                 

                                                                                                            starosta 

                                                                              

 


