UZNESENIE č. 332/2018
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 27.04.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
Informatívnu správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ zo zasadnutia
konaného mimo stanoveného harmonogramu zasadnutí OZ - zo dňa 10.04.2018.
B. Berie na vedomie:
Informatívnu správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ zo zasadnutia
konaného mimo stanoveného harmonogramu zasadnutí OZ - zo dňa 10.04.2018.

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomní:
3 (Juraj Sukovský, Peter Manduľák, Ing. Jaroslav Kokinda)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 333/2018
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 27.04.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (starosta obce) vykonávajúceho verejnú sluţbu
podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho verejnú sluţbu
podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (hlavného kontrolóra) vykonávajúceho verejnú
sluţbu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
B. Berie na vedomie:
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Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (starosta obce) vykonávajúceho verejnú sluţbu
podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho verejnú sluţbu
podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (hlavného kontrolóra) vykonávajúceho verejnú
sluţbu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomní:
3 (Juraj Sukovský, Peter Manduľák, Ing. Jaroslav Kokinda)

Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 334/2018
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 27.04.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
Návrh na zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2018 – II. zmena.
B. Schvaľuje:
Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2018 – II. zmena.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdrţal sa:
1 (Juraj Sukovský)
Neprítomní:
2 (Peter Manduľák, Ing. Jaroslav Kokinda)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________
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UZNESENIE č. 335/2018
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 27.04.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
Správu z vykonanej finančnej kontroly zameranej na výsledky inventarizácie majetku,
pohľadávok, záväzkov, zásob a rozdielu majetku a záväzkov obce Soľ k 31.12.2017.
B. Berie na vedomie:
Správu z vykonanej finančnej kontroly zameranej na výsledky inventarizácie majetku,
pohľadávok, záväzkov, zásob a rozdielu majetku a záväzkov obce Soľ k 31.12.2017.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
7
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomní:
2 (Peter Manduľák, Ing. Jaroslav Kokinda)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 336/2018
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 27.04.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 39/2018 o vyhlásení záväznej časti Zmien
a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Soľ, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien
a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Soľ.
B. Uznáša sa na:
Všeobecne záväznom nariadení č. 39/2018 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov
č. 1 Územného plánu obce Soľ, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov
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č. 1 Územného plánu obce Soľ podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
7
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomní:
2 (Peter Manduľák, Ing. Jaroslav Kokinda)

Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 337/2018
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 27.04.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Soľ,
B. Berie na vedomie:
stanovisko Okresného úradu Prešov, Odboru výstavby a bytovej politiky
č. OU-PO-OVBP1/2018/15083/29808 zo dňa 22.03.2018 o preskúmaní návrhu Zmien
a doplnkov č.1 Územného plánu obce Soľ podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
C. Súhlasí:
s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien a doplnkov
č.1 Územného plánu obce Soľ,
D. Schvaľuje:
podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. c) zákona
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky
č.1 Územného plánu obce Soľ,
E. Poveruje:
starostu
obce
zabezpečiť
prostredníctvom
odborne
obstarávanie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Soľ :
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spôsobilej osoby

pre

a)
v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vyhlásenie Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soľ č.23/2016,
ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Soľ,
b)
označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce Soľ schvaľovacou doloţkou v súlade s § 28 ods. (1) stavebného
zákona,
c)
vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho
doručenie Ministerstvu dopravy a výstavby SR spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmien
a doplnkov č.1 Územného plánu obce Soľ,
d)
uloţenie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Soľ v obci – na obecnom
úrade, stavebnom úrade a na Okresnom úrade Prešov, Odbore výstavby a bytovej politiky do
3 mesiacov od jej schválenia,
e)
zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť Zmien
a doplnkov č.1 Územného plánu obce Soľ na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a doručením
dotknutým orgánom štátnej správy.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
7
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomní:
2 (Peter Manduľák, Ing. Jaroslav Kokinda)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 338/2018
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 27.04.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
návrh na odkúpenie nehnuteľností vytvorených Geometrickým plánom číslo 3489682110/2018 zo dňa 07.03.2018, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou,
katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-146/18 za účelom výstavby miestnej
prístupovej komunikácie k naplánovanej individuálnej bytovej výstavbe a výstavbe bytov
niţšieho štandardu.
B. Poveruje:
starostu obce k realizácii majetkovo – právneho vysporiadania nehnuteľností vytvorených
Geometrickým plánom číslo 34896821-10/2018 zo dňa 07.03.2018, úradne overeným
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom
G1-146/18 za účelom výstavby miestnej prístupovej komunikácie k naplánovanej
individuálnej bytovej výstavbe a výstavbe bytov niţšieho štandardu.
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
7
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomní:
2 (Peter Manduľák, Ing. Jaroslav Kokinda)

Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 339/2018
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 27.04.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
1. návrh na odkúpenie nehnuteľností - novovytvorených pozemkov:
 parcely CKN par. číslo 1271/104 o výmere 89 m2, druh pozemku orná pôda,
 parcely CKN par. číslo 1271/123 o výmere 22 m2, druh pozemku orná pôda,
 parcely CKN par. číslo 1272/26 o výmere 43 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria,
 parcely CKN par. číslo 1287/26 o výmere 325 m2, druh pozemku trvalé trávne
porasty,
spolu o výmere 479 m2, ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom číslo 34896821-10/2018
zo dňa 07.03.2018, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym
odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-146/18 z parcely EKN par. číslo 1321 o výmere
2850 m2, druh pozemku orná pôda, zapísanej na liste vlastníctva č. 461 v k. ú. Soľ, vo
vlastníctve Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Soľ, za účelom výstavby miestnej
prístupovej komunikácie k naplánovanej individuálnej bytovej výstavbe a výstavbe bytov
niţšieho štandardu, a to za dohodnutú kúpnu cenu 5 €/m2.
Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 479 m2 x 5 €/m2 = 2 395,- €
dvetisíctristodeväťdesiatpäť eur);
2. návrh kúpnej zmluvy.
B. Schvaľuje:
1. odkúpenie nehnuteľností - novovytvorených pozemkov:
 parcely CKN par. číslo 1271/104 o výmere 89 m2, druh pozemku orná pôda,
 parcely CKN par. číslo 1271/123 o výmere 22 m2, druh pozemku orná pôda,
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(slovom

parcely CKN par. číslo 1272/26 o výmere 43 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria,
 parcely CKN par. číslo 1287/26 o výmere 325 m2, druh pozemku trvalé trávne
porasty,
spolu o výmere 479 m2, ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom číslo 34896821-10/2018
zo dňa 07.03.2018, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym
odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-146/18 z parcely EKN par. číslo 1321 o výmere
2850 m2, druh pozemku orná pôda, zapísanej na liste vlastníctva č. 461 v k. ú. Soľ, vo
vlastníctve Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Soľ, za účelom výstavby miestnej
prístupovej komunikácie k naplánovanej individuálnej bytovej výstavbe a výstavbe bytov
niţšieho štandardu, a to za dohodnutú kúpnu cenu 5 €/m2.


Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 479 m2 x 5 €/m2 = 2 395,- €
dvetisíctristodeväťdesiatpäť eur);

(slovom

2. návrh kúpnej zmluvy.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
7
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomní:
2 (Peter Manduľák, Ing. Jaroslav Kokinda)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 340/2018
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 27.04.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
1. predloţenie ţiadosti o poskytnutie podpory elektromobility formou dotácie
z Enviromentálneho fondu pre rok 2018 vo výške 30 000,-€ (maximálna miera podpory 95%
z celkových oprávnených nákladov projektu);
2. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu 1 579,-€ - t. j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu;
3. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
z rozpočtu obce.
B. Schvaľuje:
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1. predloţenie ţiadosti o poskytnutie podpory elektromobility formou dotácie
z Enviromentálneho fondu pre rok 2018 vo výške 30 000,-€ (maximálna miera podpory 95%
z celkových oprávnených nákladov projektu);
2. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 1 579,-€ - t. j. min. 5% z
celkových oprávnených výdavkov projektu;
3. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
z rozpočtu obce.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdrţal sa:
1 (Ing. Mária Onderková)
Neprítomní:
2 (Peter Manduľák, Ing. Jaroslav Kokinda)

Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 341/2018
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 27.04.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
1. predloţenie Ţiadosti o NFP sprostredkovateľskému orgánu (MV SR, Sekcia európskych
programov, Odbor inklúzie MRK, Panenská 21 Bratislava) za účelom realizácie projektu
„Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky
bývania v obci Soľ“ realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu;
4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
z rozpočtu obce.
B. Schvaľuje:
1. predloţenie Ţiadosti o NFP sprostredkovateľskému orgánu (MV SR, Sekcia európskych
programov, Odbor inklúzie MRK, Panenská 21 Bratislava) za účelom realizácie projektu
„Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky
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bývania v obci Soľ“ realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu;
4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
z rozpočtu obce.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
7
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Neprítomní:
2 (Peter Manduľák, Ing. Jaroslav Kokinda)

Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________
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