UZNESENIE č. 238/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. P r e r o k o v a l o:
Informatívnu správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 18. zasadnutia .
B. B e r i e n a v e d o m i e:
Informatívnu správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 18. zasadnutia.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)

------------------------------------------------------------------------------------------------UZNESENIE č. 239/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. P r e r o k o v a l o:
Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za rok 2016.
B. S c h v a ľ u j e:
Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za rok 2016.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)

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

UZNESENIE č. 240/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. P r e r o k o v a l o:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016.
B. B e r i e n a v e d o m i e:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)
Ing. Jozef Berta
starosta obce

------------------------------------------------------------------------------------------------UZNESENIE č. 241/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. P r e r o k o v a l o:
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2016.
B. B e r i e n a v e d o m i e:
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016.
C. S c h v a ľ u j e:
1. Záverečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.

2. Pouţitie prebytku zisteného podľa § 16 ods. 6 na tvorbu rezervného fondu vo výške 10%,
čo predstavuje sumu 3 224 EUR.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)
Ing. Jozef Berta
starosta obce

------------------------------------------------------------------------------------------------UZNESENIE č. 242/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. P r e r o k o v a l o:
Návrh na Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2017 – III. zmena.
B. S c h v a ľ u j e:
Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2017 – III. zmena.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UZNESENIE č. 243/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. P r e r o k o v a l o:
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
B. S c h v a ľ u j e:
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
C. P o v e r u j e:
Hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)
Ing. Jozef Berta
starosta obce

------------------------------------------------------------------------------------------------UZNESENIE č. 244/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
mení a dopĺňa
uznesenie z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ č. 235/2017 zo dňa 26.04.2017,
k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťaţou a k schváleniu podmienok
obchodnej verejnej súťaţe v časti B. schvaľuje, v bode B2 nasledovne:
v ods. 3 písm. a.)
vypúšťa sa text:

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný majetok minimálne vo výške stanovenej
znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny,
a nahrádza sa textom:
a.) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný majetok minimálne vo výške 3,43 €/m2,
(tzn. minimálne 50 % z ceny znaleckého posudku), spôsob a čas úhrady kúpnej
ceny,
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UZNESENIE č. 245/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017

Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. P r e r o k o v a l o:
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Soľ z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce,
a to pozemku:
parcely C-KN číslo 683/10, 673/3, 683/11 v celkovej výmere 308 m2, ktoré boli
odčlenené Geometrickým plánom číslo 43/2017, vyhotoveným dňa 18.04.2017 z parcely EKN číslo 1455/44 druh pozemku ostatné plochy vo výmere 421 m2, zapísanej na liste
vlastníctva č. 885 v k. ú. Soľ, vo vlastníctve obce Soľ,
parcely C-KN číslo 683/11, 674/3, 683/12, 675/3, 683/13 v celkovej výmere
462 m2, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom číslo 43/2017, vyhotoveným dňa
18.04.2017 z parcely E-KN číslo 1978/1 druh pozemku orná pôda vo výmere
1840 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 885 v k. ú. Soľ, vo vlastníctve obce Soľ,
do vlastníctva spoločnosti RAMEKO s.r.o., Čaklov 6 na základe „Žiadosti o odkúpenie
pozemkov obce zastavaných stavbami žiadateľa podľa ust.§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb.“ zo dňa 10.04.2017.

B. S c h v a ľ u j e:
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Soľ z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce,
a to pozemku:
parcely C-KN číslo 683/10, 673/3, 683/11 v celkovej výmere 308 m2, ktoré boli
odčlenené Geometrickým plánom číslo 43/2017, vyhotoveným dňa 18.04.2017 z parcely EKN číslo 1455/44 druh pozemku ostatné plochy vo výmere 421 m2, zapísanej na liste
vlastníctva č. 885 v k. ú. Soľ, vo vlastníctve obce Soľ,
parcely C-KN číslo 683/11, 674/3, 683/12, 675/3, 683/13 v celkovej výmere
462 m2, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom číslo 43/2017, vyhotoveným dňa
18.04.2017 z parcely E-KN číslo 1978/1 druh pozemku orná pôda vo výmere
1840 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 885 v k. ú. Soľ, vo vlastníctve obce Soľ,
do vlastníctva spoločnosti RAMEKO s.r.o., Čaklov 6.
Hodnota predávaného majetku sa stanovuje na sumu 3,29 €/m2.
(celková hodnota majetku 770 m2 x 3,29 €/m2 = 2533,30 €)

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Spoločnosť RAMEKO s.r.o. je vlastníkom stavieb zapísaných na liste vlastníctva
č. 1668 v k. ú. Soľ a odkúpením parciel C-KN číslo 683/10, 673/3, 683/11 odčlenených
Geometrickým plánom číslo 43/2017 z parcely E-KN číslo 1455/44 vo vlastníctve obce Soľ
a parciel C-KN číslo 683/11, 674/3, 683/12, 675/3, 683/13 odčlenených Geometrickým
plánom číslo 43/2017 z parcely E-KN číslo 1978/1 vo vlastníctve obce Soľ, si majetkovo právne usporiada vlastníctvo k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod stavbami vo vlastníctve
spoločnosti, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa bezprostredne okolo stavieb t.j. priľahlých
pozemkov.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)
Ing. Jozef Berta
starosta obce

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

UZNESENIE č. 246/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. P r e r o k o v a l o:
Prevod majetku vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 9a ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podmienky
obchodnej verejnej súťaže. Prevod sa týka pozemku - parcely C-KN č. 1271/46 vo výmere
168 m2, druh pozemku orná pôda a parcely C-KN č. 1271/50 vo výmere 34 m2, druh
pozemku orná pôda , ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom číslo 44199236-27/2017 zo
dňa 18.05.2017, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym
odborom dňa 31.05.2017 pod číslom G1 240/2017, z parcely E-KN č. 1327/103 vo výmere
388 m2, druh pozemku orná pôda, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 891 v k. ú. Soľ, vo
vlastníctve obce Soľ.
B. S c h v a ľ u j e:
B1. Prevod majetku vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 9a
ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:
pozemku - parcely C-KN č. 1271/46 vo výmere 168 m2, druh pozemku orná pôda a parcely
C-KN č. 1271/50 vo výmere 34 m2, druh pozemku orná pôda , ktoré boli vytvorené
Geometrickým plánom číslo 44199236-27/2017 zo dňa 18.05.2017, úradne overeným
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 31.05.2017 pod číslom
G1 240/2017, z parcely E-KN č. 1327/103 vo výmere 388 m2, druh pozemku orná pôda,
ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 891 v k. ú. Soľ, vo vlastníctve obce Soľ
Všeobecná hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom číslo 54/2017 zo dňa 10.6.2017,
vyhotoveným znalcom Ing. Eva Čech-Špireková predstavuje 3,16 €/m2.
(celková hodnota majetku 3,16 € x 202 m2 = 638,32 €)
B2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Obec Soľ v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom
č.138/1991 Zb. o majetku obcí a v nadväznosti na VZN č.10/2013 „Zásady hospodárenia
s majetkom obce“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie
návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Soľ.
1.
Obchodná verejná súťaţ sa začína dňom jej zverejnenie na úradnej tabuli, na
internetovej stránke obce a v regionálnej tlači.
2.
-

Predmet zmluvy:
nehnuteľný majetok obce Soľ uvedený v bode B.1 tohto uznesenia

3.
Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ
trvá:

a.)
ponúknutá kúpna cena za prevádzaný majetok minimálne vo výške stanovenej
znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny,
b.)
záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v zmluvne dohodnutom termíne, vrátane
nákladov spojených s prevodom majetku, nákladov na vypracovanie znaleckého posudku
a ostatných nákladov súvisiacich s vyhlásením verejnej obchodnej súťaţe v regionálnej tlači,
c.)
podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností aţ po zaplatení
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b),
d.)
oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).
4.

Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:

a.)
Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na Obecný úrad Soľ
termíne do 06.07.2017 do 13:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

v

„Obchodná verejná súťaž – prevod majetku obce v k. ú. Soľ– neotvárať!“
„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“
na adresu: Obec Soľ
Obecný úrad Soľ č.161
094 35 Soľ
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke Obecného úradu
Soľ.
b.)
Návrh musí obsahovať:
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD alebo DVD
nosiči, alebo na inom elektronickom nosiči,
– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. ţivnostenského
registra v prípade, ţe účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) s písomným vyhlásením
záujemcu, ţe uvedené údaje sú ku dňu podania ţiadosti bezo zmien, takto:

kupujúci – fyzická osoba: titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu

kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR): obchodné meno,
sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, zapísaný v ţivnostenskom
registri: ....... č.......

kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR): obchodné meno,
sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z OR, IČO, údaj o
registrácii - Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vloţka ...
– výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac na úrovni
originálu,
– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail.
c.)
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predloţený návrh kúpnej
zmluvy meniť alebo dopĺňať.
d.)
Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena.

e.)
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaţe bude písomne oznámené všetkým
účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaţe.
f.)
Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uţ
uverejnené podmienky súťaţe alebo súťaţ zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaţe
budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaţe.
g.)
Víťazovi obchodnej verejnej súťaţe bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom
predloţený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal
kúpnu zmluvu.
h.)
Za odmietnutie podpísania kúpnej zmluvy sa povaţuje aj nečinnosť víťaza obchodnej
verejnej súťaţe.
i.)
V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaţe zahrnutý len ten návrh,
ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaţe.
j.)
Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predloţené návrhy bez uvedenia dôvodu.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)
Ing. Jozef Berta
starosta obce

------------------------------------------------------------------------------------------------UZNESENIE č. 247/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. P r e r o k o v a l o:
Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Soľ na základe výsledkov z predkladania
cenových ponúk zverejneného zámeru priameho predaja nehnuteľnosti - pozemku parcely CKN číslo 975/2 diel 2 vo výmere 280 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý
bol vytvorený Geometrickým plánom č. 34896821-2/2017 zo dňa 06.02.2017, úradne
overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 16.02.2017 pod
číslom G1 65/2017 z parcely E-KN číslo 1989/11 vo výmere 280 m2 druh pozemku vodná
plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 885 v k. ú. Soľ, vo vlastníctve obce Soľ. Zámer
priameho predaja majetku obce Soľ bol zverejnený na internetovej stránke obce a na úradnej
tabuli dňa 27.04.2017.
B. S c h v a ľ u j e:
Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Soľ a to:
pozemku - parcely C-KN číslo 975/2 diel 2 vo výmere 280 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č.34896821-2/2017 zo dňa

06.02.2017, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom
dňa 16.02.2017 pod číslom G1 65/2017 z parcely E-KN číslo 1989/11 vo výmere 280 m2 druh
pozemku vodná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 885 v k. ú. Soľ, vo vlastníctve obce
Soľ, do podielového spoluvlastníctva Dušana Virbu a Anny Virbovej, trvale bytom Soľ 96,
094 35 Soľ, za kúpnu cenu vo výške 3,23 €/m2, t.j. za cenu ktorá bola uvedená v cenovej
ponuke Dušana Virbu a Anny Virbovej, doručenej na Obecný úrad v Soli osobne dňa
11.05.2017 č.zn. SOĽ-2017/228-OCU.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom číslo 36/2017 zo
dňa 08.04.2017, vyhotoveným znalcom Ing. Eva Čech-Špireková predstavuje 3,23 €/m2.
(celková hodnota majetku 3,23 € x 280 m2 = 904,40 €)
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)
Ing. Jozef Berta
starosta obce

------------------------------------------------------------------------------------------------UZNESENIE č. 248/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. P r e r o k o v a l o:
1. Predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom
„Miestne občianske poriadkové služby v obci Soľ“ v rámci výzvy vyhlásenej
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný
program Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1, ktorého ciele sú v súlade s platným
programom rozvoja obce.
2. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov.
3. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
B. S c h v a ľ u j e:
1. Predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom
„Miestne občianske poriadkové služby v obci Soľ“ v rámci výzvy vyhlásenej

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný
program Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1, ktorého ciele sú v súlade s platným
programom rozvoja obce.
2. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov.
3. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)
Ing. Jozef Berta
starosta obce

UZNESENIE č. 249/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. P r e r o k o v a l o:
Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Soľ:
1. z dôvodu zosúladenia územia pre bytovú výstavbu v juhozápadnej časti obce na
lokalite L3 Rybníky v platnom územnom pláne, s hranicami pôvodných parciel ako aj
s charakterom navrhovaného územia pre dané účely. (Príloha č.1)
2. z dôvodu poţiadavky vytvorenia lokality pre zberný dvor dostupný priamo zo štátnej
cesty 1/18, k čomu je potrebné vyčleniť územie pre zrealizovanie zberného dvora.
Navrhovaná lokalita sa nachádza v juhovýchodnej časti obce Soľ, v časti VS8
v platnom územnom pláne - lokalita pre výstavbu športového areálu. (Príloha č.2)
B. S ú h l a s í:
So začatím obstarania Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Soľ:
1. z dôvodu zosúladenia územia pre bytovú výstavbu v juhozápadnej časti obce na
lokalite L3 Rybníky v platnom územnom pláne, s hranicami pôvodných parciel ako
aj s charakterom navrhovaného územia pre dané účely.

2. z dôvodu poţiadavky vytvorenia lokality pre zberný dvor dostupný priamo zo štátnej
cesty 1/18, k čomu je potrebné vyčleniť územie pre zrealizovanie zberného dvora.
Navrhovaná lokalita sa nachádza v juhovýchodnej časti obce Soľ, v časti VS8
v platnom územnom pláne - lokalita pre výstavbu športového areálu.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UZNESENIE č. 250/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017

Obecné zastupiteľstvo obce Soľ schvaľuje zmenu čísla Uznesenia č. 205/2017 a Uznesenia
č. 206/2017 z dôvodu pochybenia v písomnom vyhotovení uznesení prijatých na 17. zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Soľ dňa 24.02.2017.
 Pôvodné číslo Uznesenia č. 205/2017 sa nahrádza novým číslom – Uznesenie č. 206/2017
(text uznesenia zostáva v platnosti)
 Pôvodné číslo Uznesenia č. 206/2017 sa nahrádza novým číslom – Uznesenie č. 205/2017
(text uznesenia zostáva v platnosti)
Zmena v číslovaní uznesení nemá vplyv na pôvodný zámer a obsah schválených
uznesení.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)
Ing. Jozef Berta
starosta obce

UZNESENIE č. 251/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. P r e r o k o v a l o:
Dohodu o spolupráci medzi Lyščyckým obecným výborom zástupcov Brestského okresu
a obcou Soľ.
B. S c h v a ľ u j e:
Dohodu o spolupráci medzi Lyščyckým obecným výborom zástupcov Brestského okresu
a obcou Soľ.
C. S p l n o m o c ň u j e:
Starostu obce Soľ podpísať Dohodu o spolupráci medzi Lyščyckým obecným výborom
zástupcov Brestského okresu a obcou Soľ.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
7
Proti:
0
Zdrţal sa:
1 Ing. Jaroslav Kokinda
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UZNESENIE č. 252/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. P r e r o k o v a l o:
Ţiadosť Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov vo Vranove nad Topľou o poskytnutie
finančných prostriedkov na okresnú športovú olympiádu seniorov vo výške 100,-€. Podujatie
sa uskutoční dňa 01.07.2017 o 08.30 hod. v rekreačnom areáli Lysá Hora vo Vyšnom
Kazimíri.

B. S c h v a ľ u j e:
Poskytnutie finančnej podpory vo výške 100,-€ pre Okresnú organizáciu Jednota dôchodcov
vo Vranove nad Topľou, na štartovné pre súťaţné druţstvá, ktoré sa zúčastnia okresnej
športovej olympiády seniorov dňa 01.07.2017 o 08.30 hod. v rekreačnom areáli Lysá Hora vo
Vyšnom Kazimíri.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UZNESENIE č. 253/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. P r e r o k o v a l o:
Ţiadosť FC Roma Soľ o finančný príspevok v sume 350,-€ na uskutočnenie futbalového
turnaja VII. ročníka In Memoriam Imricha Mitáča, ktorý sa uskutoční v mesiaci júl 2017.
B. S c h v a ľ u j e:
Poskytnutie finančného príspevku vo výške 250,-€ pre FC Roma Soľ na VII. ročník
futbalového turnaja In Memoriam Imricha Mitáča, ktorý sa uskutoční v mesiaci júl 2017.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)
Ing. Jozef Berta
starosta obce

UZNESENIE č. 254/2017
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 12.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. P r e r o k o v a l o:
Ţiadosť Futbalového klubu Soľ o navýšenie príspevku v sume 3 000,-€, z dôvodu zvýšených
nákladov na cestovné.
B. S c h v a ľ u j e:
Navýšenie príspevku vo výške 3 000,-€ pre Futbalový klub Soľ na zvýšené náklady na
cestovné.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomný: 1 (Milan Kroka)
Ing. Jozef Berta
starosta obce

