UZNESENIE č. 360/2018
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 11.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
Informatívnu správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 27. zasadnutia.
B. Berie na vedomie:
Informatívnu správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 27. zasadnutia.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák, Juraj Sukovský)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
_______________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 361/2018
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 11.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
Návrh na Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2018 – IV. zmena.
B. Schvaľuje:
Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2018 – IV. zmena.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
__________________________________________________________________________________
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UZNESENIE č. 362/2018
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 11.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
Návrh na Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2018 – V. zmena.
B. Schvaľuje:
Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2018 – V. zmena.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
_________________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 363/2018
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 11.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
Návrh konsolidovanej výročnej správy obce Soľ za rok 2017.
B. Schvaľuje:
Konsolidovanú výročnú správu obce Soľ za rok 2017.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák)

Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________
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UZNESENIE č. 364/2018
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 11.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2018.
B. Schvaľuje:
Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2018.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 365/2018
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 11.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2018.
B. Schvaľuje:
Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2018.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
__________________________________________________________________________
3

UZNESENIE č. 366/2018
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 11.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2018.
B. Schvaľuje:
Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2018.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
_________________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 367/2018
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 11.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
Podanú žiadosť o dotáciu pre projekt s názvom „Projektová dokumentácia na infraštruktúru
k lokalite na výstavbu bytov nižšieho štandardu a k individuálnej bytovej výstavbe“ v rámci
výzvy VIII/2018 vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity a jej
spolufinancovania obcou Soľ.
Výška celkových predpokladaných výdavkov na projekt:
15 790,00,-€
Výška požadovanej dotácie:
15 000,00,-€
Výška spolufinancovania – min. 5% z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných
zdrojov:
790,00,-€
B. Schvaľuje:
Spolufinancovanie projektu s názvom „Projektová dokumentácia na infraštruktúru
k lokalite na výstavbu bytov nižšieho štandardu a k individuálnej bytovej výstavbe“ v rámci
výzvy VIII/2018 vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych
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potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity vo výške min. 5 %
z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov.
Výška celkových predpokladaných výdavkov na projekt:
15 790,00,-€
Výška požadovanej dotácie:
15 000,00,-€
Výška spolufinancovania – min. 5% z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných
zdrojov:
790,00,-€
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 368/2018
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 11.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Miestne
občianske poriadkové služby v obci Soľ - 1“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Ľudské
zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1 so zameraním na zvýšenie zamestnanosti
a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej
poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK, 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. Schvaľuje:
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Miestne
občianske poriadkové služby v obci Soľ - 1“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Ľudské
zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1 so zameraním na zvýšenie zamestnanosti
a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej
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poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK, 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:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák)

Ing. Jozef Berta
starosta obce
__________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 369/2018
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 11.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
návrh na odkúpenie nehnuteľností:
1. Novovytvorených pozemkov:
parcely CKN par. číslo 1287/51 o výmere 6 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty,
parcely CKN par. číslo 1287/56 o výmere 6 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty,
spolu o výmere 12 m2, ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom č. 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 1327/304
o výmere 12 m2, druh pozemku orná pôda, zapísanej na liste vlastníctva č. 1510 v k. ú. Soľ,
vo vlastníctve Agrodružstva v Soli.
2. Novovytvorených pozemkov:
parcely CKN par. číslo 1271/114 o výmere 57 m2, druh pozemku orná pôda,
parcely CKN par. číslo 1272/39 o výmere 17 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria,
parcely CKN par. číslo 1272/40 o výmere 8 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria,
parcely CKN par. číslo 1272/41 o výmere 5 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria,
parcely CKN par. číslo 1287/85 o výmere 6 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty,
parcely CKN par. číslo 1287/86 o výmere 4 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty,
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spolu o výmere 97 m2, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom uvedeným v ods. 1
z parcely EKN par. číslo 1327/104 o výmere 108 m2, druh pozemku orná pôda, zapísanej na
liste vlastníctva č. 1510 v k. ú. Soľ, vo vlastníctve Agrodružstva v Soli, za účelom výstavby
miestnej prístupovej komunikácie k naplánovanej individuálnej bytovej výstavbe a výstavbe
bytov nižšieho štandardu, a to za dohodnutú kúpnu cenu 5 €/m2.
Celková výmera prevádzaného pozemku je 109 m2.
Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 109 m2 x 5 €/m2 = 545,- €
(slovom päťstoštyridsaťpäť eur).
B. Schvaľuje:
odkúpenie nehnuteľností:
1. Novovytvorených pozemkov:
parcely CKN par. číslo 1287/51 o výmere 6 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty,
parcely CKN par. číslo 1287/56 o výmere 6 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty,
spolu o výmere 12 m2, ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom č. 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 1327/304
o výmere 12 m2, druh pozemku orná pôda, zapísanej na liste vlastníctva č. 1510 v k. ú. Soľ,
vo vlastníctve Agrodružstva v Soli.
2. Novovytvorených pozemkov:
parcely CKN par. číslo 1271/114 o výmere 57 m2, druh pozemku orná pôda,
parcely CKN par. číslo 1272/39 o výmere 17 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria,
parcely CKN par. číslo 1272/40 o výmere 8 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria,
parcely CKN par. číslo 1272/41 o výmere 5 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria,
parcely CKN par. číslo 1287/85 o výmere 6 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty,
parcely CKN par. číslo 1287/86 o výmere 4 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty,
spolu o výmere 97 m2, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom uvedeným v ods. 1
z parcely EKN par. číslo 1327/104 o výmere 108 m2, druh pozemku orná pôda, zapísanej na
liste vlastníctva č. 1510 v k. ú. Soľ, vo vlastníctve Agrodružstva v Soli, za účelom výstavby
miestnej prístupovej komunikácie k naplánovanej individuálnej bytovej výstavbe a výstavbe
bytov nižšieho štandardu, a to za dohodnutú kúpnu cenu 5 €/m2.
Celková výmera prevádzaného pozemku je 109 m2.
Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 109 m2 x 5 €/m2 = 545,- €
(slovom päťstoštyridsaťpäť eur).
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________
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UZNESENIE č. 370/2018
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 11.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
návrh na odkúpenie nehnuteľností na ktorých je zriadené exekučné záložné právo, a to:
1.
Novovytvorených pozemkov v k. ú. Soľ, ktoré boli vytvorené Geometrickým
plánom č. 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 parc. číslo 1322/202 o výmere 1259 m2, druh pozemku orná pôda, zapísanej
na LV č. 22 v k. ú. Soľ,
parcely CKN parc. číslo 1271/106 o výmere 48 m2, druh pozemku orná pôda,
parcely CKN parc. číslo 1271/126 o výmere 9 m2, druh pozemku orná pôda,
parcely CKN parc. číslo 1272/29 o výmere 23 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria,
parcely CKN parc. číslo 1287/28 o výmere 58 m2, druh pozemku trvalé trávne
porasty,
spolu o výmere 138 m2 (podiel pod B2 v 1/3-tine o výmere 46 m2 z celkovej výmery
novovytvorených pozemkov 138 m2a podiel pod B3 v 1/3-tine o výmere 46 m2 z celkovej
výmery novovytvorených pozemkov 138 m2);
2.
Novovytvoreného pozemku v k. ú. Soľ, ktorý bol vytvorený geometrickým
plánom uvedeným v ods. 1 z parcely EKN parc. číslo 1322/102 o výmere 61 m2, druh
pozemku orná pôda, ktorá je zapísaná na LV č. 22 v k. ú. Soľ,
parcely CKN parc. číslo 1287/79 o výmere 61 m2, druh pozemku trvalé trávne
porasty (podiel pod B2 v 1/3-tine o výmere 20,33 m2 z celkovej výmery novovytvoreného
pozemku 61 m2a podiel pod B3 v 1/3-tine o výmere 20,33 m2 z celkovej výmery
novovytvoreného pozemku 61 m2);
3.
Novovytvoreného pozemku v k. ú. Soľ, ktorý bol vytvorený geometrickým
plánom uvedeným v ods. 1 z parcely EKN parc. číslo 1322/302 o výmere 62 m2, druh
pozemku orná pôda, ktorá je zapísaná na LV č. 22 v k. ú. Soľ,
parcely CKN par. číslo 1287/31 o výmere 62 m2, druh pozemku trvalé trávne
porasty (podiel pod B2 v 1/3-tine o výmere 20,67 m2 z celkovej výmery novovytvoreného
pozemku 62 m2a podiel pod B3 v 1/3-tine o výmere 20,67 m2 z celkovej výmery
novovytvoreného pozemku 62 m2);
4.
Novovytvoreného pozemku v k. ú. Soľ, ktorý bol vytvorený Geometrickým
plánom č. 44199236-39/2017 zo dňa 21.06.2017, úradne overeným Okresným úradom
Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 12.07.2017 pod číslom G1-316/2017
z parcely EKN parc. číslo 1322/202 o výmere 1259 m2, druh pozemku orná pôda, zapísanej
na LV č. 22 v k. ú. Soľ,
parcely CKN parc. číslo 1271/74 o výmere 117 m2, druh pozemku orná pôda
(podiel pod B2 v 1/3-tine o výmere 39 m2 z celkovej výmery novovytvoreného pozemku
117 m2a podiel pod B3 v 1/3-tine o výmere 39 m2 z celkovej výmery novovytvoreného
pozemku 117 m2);
5.
Novovytvoreného pozemku v k. ú. Soľ, ktorý bol vytvorený Geometrickým
plánom
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č. 44199236-15/2018 zo dňa 14.02.2018, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad
Topľou, katastrálnym odborom dňa 14.03.2018 pod číslom G1-100/2018 z parcely EKN
parc. číslo 1322/202 o výmere 1259 m2, druh pozemku orná pôda, zapísanej
na LV č. 22 v k. ú. Soľ,
parcely CKN parc. číslo 1271/93 o výmere 65 m2, druh pozemku orná pôda
(podiel pod B2 v 1/3-tine o výmere 21,67 m2 z celkovej výmery novovytvoreného pozemku
65 m2a podiel pod B3 v 1/3-tine o výmere 21,67 m2 z celkovej výmery novovytvoreného
pozemku 65 m2);
za účelom majetkovo-právneho vysporiadania vlastníctva k pozemkom, ktoré podľa platného
Územného plánu obce Soľ patria do lokality rodinných a bytových domov, kde je
naplánovaná individuálna bytová výstavba, výstavba bytov nižšieho štandardu
a výstavba miestnej prístupovej komunikácie k uvedenej bytovej výstavbe.
Cena za prevádzaný nehnuteľný majetok je minimálne vo výške stanovenej znaleckým
posudkom číslo 50/2018 zo dňa 27.05.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Eva Čech-Špireková
v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, a to
4,63 €/m2, resp. vo výške stanovenej súdnymi exekútormi.
Celková výmera prevádzaných nehnuteľností je 295,34 m2.
Celková hodnota prevádzaného majetku vo výške stanovenej znaleckým posudkom
je 4,63 € x 295,34 m2 = 1367,42 €, slovom tisíctristošesťdesiatsedem eur a štyridsaťdva
centov.
B. Schvaľuje:
odkúpenie nehnuteľností na ktorých je zriadené exekučné záložné právo, a to:
1.
Novovytvorených pozemkov v k. ú. Soľ, ktoré boli vytvorené Geometrickým
plánom č. 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 parc. číslo 1322/202 o výmere 1259 m2, druh pozemku orná pôda, zapísanej
na LV č. 22 v k. ú. Soľ,
parcely CKN parc. číslo 1271/106 o výmere 48 m2, druh pozemku orná pôda,
parcely CKN parc. číslo 1271/126 o výmere 9 m2, druh pozemku orná pôda,
parcely CKN parc. číslo 1272/29 o výmere 23 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria,
parcely CKN parc. číslo 1287/28 o výmere 58 m2, druh pozemku trvalé trávne
porasty,
spolu o výmere 138 m2 (podiel pod B2 v 1/3-tine o výmere 46 m2 z celkovej výmery
novovytvorených pozemkov 138 m2a podiel pod B3 v 1/3-tine o výmere 46 m2 z celkovej
výmery novovytvorených pozemkov 138 m2);
2.
Novovytvoreného pozemku v k. ú. Soľ, ktorý bol vytvorený geometrickým
plánom uvedeným v ods. 1 z parcely EKN parc. číslo 1322/102 o výmere 61 m2, druh
pozemku orná pôda, ktorá je zapísaná na LV č. 22 v k. ú. Soľ,
parcely CKN parc. číslo 1287/79 o výmere 61 m2, druh pozemku trvalé trávne
porasty (podiel pod B2 v 1/3-tine o výmere 20,33 m2 z celkovej výmery novovytvoreného
pozemku 61 m2a podiel pod B3 v 1/3-tine o výmere 20,33 m2 z celkovej výmery
novovytvoreného pozemku 61 m2);
3.
Novovytvoreného pozemku v k. ú. Soľ, ktorý bol vytvorený geometrickým
plánom uvedeným v ods. 1 z parcely EKN parc. číslo 1322/302 o výmere 62 m2, druh
pozemku orná pôda, ktorá je zapísaná na LV č. 22 v k. ú. Soľ,
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parcely CKN par. číslo 1287/31 o výmere 62 m2, druh pozemku trvalé trávne
porasty (podiel pod B2 v 1/3-tine o výmere 20,67 m2 z celkovej výmery novovytvoreného
pozemku 62 m2a podiel pod B3 v 1/3-tine o výmere 20,67 m2 z celkovej výmery
novovytvoreného pozemku 62 m2);
4.
Novovytvoreného pozemku v k. ú. Soľ, ktorý bol vytvorený Geometrickým
plánom č. 44199236-39/2017 zo dňa 21.06.2017, úradne overeným Okresným úradom
Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 12.07.2017 pod číslom G1-316/2017
z parcely EKN parc. číslo 1322/202 o výmere 1259 m2, druh pozemku orná pôda, zapísanej
na LV č. 22 v k. ú. Soľ,
parcely CKN parc. číslo 1271/74 o výmere 117 m2, druh pozemku orná pôda
(podiel pod B2 v 1/3-tine o výmere 39 m2 z celkovej výmery novovytvoreného pozemku
117 m2a podiel pod B3 v 1/3-tine o výmere 39 m2 z celkovej výmery novovytvoreného
pozemku 117 m2);
5.
Novovytvoreného pozemku v k. ú. Soľ, ktorý bol vytvorený Geometrickým
plánom č. 44199236-15/2018 zo dňa 14.02.2018, úradne overeným Okresným úradom
Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 14.03.2018 pod číslom G1-100/2018
z parcely EKN parc. číslo 1322/202 o výmere 1259 m2, druh pozemku orná pôda, zapísanej
na LV č. 22 v k. ú. Soľ,
parcely CKN parc. číslo 1271/93 o výmere 65 m2, druh pozemku orná pôda
(podiel pod B2 v 1/3-tine o výmere 21,67 m2 z celkovej výmery novovytvoreného pozemku
65 m2a podiel pod B3 v 1/3-tine o výmere 21,67 m2 z celkovej výmery novovytvoreného
pozemku 65 m2);
za účelom majetkovo-právneho vysporiadania vlastníctva k pozemkom, ktoré podľa platného
Územného plánu obce Soľ patria do lokality rodinných a bytových domov, kde je
naplánovaná individuálna bytová výstavba, výstavba bytov nižšieho štandardu
a výstavba miestnej prístupovej komunikácie k uvedenej bytovej výstavbe.
Cena za prevádzaný nehnuteľný majetok je minimálne vo výške stanovenej znaleckým
posudkom číslo 50/2018 zo dňa 27.05.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Eva Čech-Špireková
v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, a to
4,63 €/m2, resp. vo výške stanovenej a dohodnutej so súdnymi exekútormi.
Celková výmera prevádzaných nehnuteľností je 295,34 m2.
Celková hodnota prevádzaného majetku vo výške stanovenej znaleckým posudkom
je 4,63 € x 295,34 m2 = 1367,42 €, slovom tisíctristošesťdesiatsedem eur a štyridsaťdva
centov.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák)

Ing. Jozef Berta
starosta obce
________________________________________________________________________
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UZNESENIE č. 371/2018
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 11.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
Návrh na odkúpenie nehnuteľností:
a)
novovytvorených pozemkov, ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom
č. 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 parciel zapísaných
na listoch vlastníctva podľa návrhu Kúpnej zmluvy č. 3/2018 a vo vlastníctve vlastníkov
uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy č. 3/2018, a to:
parcely registra „C“ parc. číslo 1271/96, 1271/103, 1271/122, 1272/25, 1271/112,
1272/35, 1272/34, 1287/82, 1287/69, 1271/105, 1271/124, 1271/125, 1272/27, 1272/28, spolu
o výmere 388,75 m2;
b)
pozemku zapísaného na LV č. 1025 k. ú. Soľ a vo vlastníctve vlastníkov uvedených
v návrhu Kúpnej zmluvy č. 3/2018, a to:
zostatok parcely registra „E“ parc. číslo 1327/102 po odčlenení novovytvorených
pozemkov o výmere 2 m2;
ods. písm. a) a písm. b) spolu o výmere 390,75 m2, za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m2,
za podmienok uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy č. 3/2018 a za účelom výstavby miestnej
prístupovej komunikácie k naplánovanej individuálnej bytovej výstavbe a výstavbe bytov
nižšieho štandardu.
Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 390,75 m2 x 5 €/m2 = 1953,75 €
(slovom tisícdeväťstopäťdesiattri eur a sedemdesiatpäť centov)
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 59/2018 zo dňa
15.06.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Eva Čech Špireková v zmysle Vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, vo výške 3,05 €/m2.
B. Schvaľuje:
Odkúpenie nehnuteľností:
a)
novovytvorených pozemkov, ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom
č. 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 parciel zapísaných
na listoch vlastníctva podľa návrhu Kúpnej zmluvy č. 3/2018 a vo vlastníctve vlastníkov
uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy č. 3/2018, a to:
parcely registra „C“ parc. číslo 1271/96, 1271/103, 1271/122, 1272/25, 1271/112,
1272/35, 1272/34, 1287/82, 1287/69, 1271/105, 1271/124, 1271/125, 1272/27, 1272/28, spolu
o výmere 388,75 m2;
b)
pozemku zapísaného na LV č. 1025 k. ú. Soľ a vo vlastníctve vlastníkov uvedených
v návrhu Kúpnej zmluvy č. 3/2018, a to:
zostatok parcely registra „E“ parc. číslo 1327/102 po odčlenení novovytvorených
pozemkov o výmere 2 m2;
ods. písm. a) a písm. b) spolu o výmere 390,75 m2, za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m2,
za podmienok uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy č. 3/2018 a za účelom výstavby miestnej
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prístupovej komunikácie k naplánovanej individuálnej bytovej výstavbe a výstavbe bytov
nižšieho štandardu.
Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 390,75 m2 x 5 €/m2 = 1953,75 €
(slovom tisícdeväťstopäťdesiattri eur a sedemdesiatpäť centov)
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 372/2018
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 11.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
návrh na odkúpenie nehnuteľnosti za účelom majetkovo-právneho vysporiadania miestnej
prístupovej komunikácie k existujúcej individuálnej bytovej výstavbe, a to:
–
pozemku - parcely CKN par. číslo 1183/6 o výmere 111 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, zapísanej na liste vlastníctva č. 491 v k. ú. Soľ, vo vlastníctve Slovenskej
republiky a v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik Banská
Štiavnica;
za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 434,40 EUR s DPH. Ku kúpnej cene budú pripočítané
ďalšie náklady súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy, a to náklady za vypracovanie
znaleckého posudku vo výške 168,- EUR s DPH a správny poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteľností vo výške 66,- EUR s DPH.
Celková cena za prevádzaný pozemok je 668,40 EUR vrátane DPH.
(slovom šestošesťdesiatosem eur a štyridsať centov).
Cena za prevádzaný nehnuteľný majetok je minimálne vo výške stanovenej znaleckým
posudkom číslo 110/2017 zo dňa 24.07.2017, vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Arendáčom
v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku,
a to 3,26 EUR/m2.
B. Schvaľuje:
odkúpenie nehnuteľnosti za účelom majetkovo-právneho vysporiadania miestnej prístupovej
komunikácie k existujúcej individuálnej bytovej výstavbe, a to:
–
pozemku - parcely CKN par. číslo 1183/6 o výmere 111 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, zapísanej na liste vlastníctva č. 491 v k. ú. Soľ, vo vlastníctve Slovenskej
republiky a v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik Banská
Štiavnica;
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za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 434,40 EUR s DPH. Ku kúpnej cene budú pripočítané
ďalšie náklady súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy, a to náklady za vypracovanie
znaleckého posudku vo výške 168,- EUR s DPH a správny poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteľností vo výške 66,- EUR s DPH.
Celková cena za prevádzaný pozemok je 668,40 EUR vrátane DPH.
(slovom šestošesťdesiatosem eur a štyridsať centov).
Cena za prevádzaný nehnuteľný majetok je minimálne vo výške stanovenej znaleckým
posudkom číslo 110/2017 zo dňa 24.07.2017, vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Arendáčom
v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku,
a to 3,26 EUR/m2.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 373/2018
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 11.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
vzdanie sa mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva obce Soľ Ing. Marcely Voľanskej
v súlade s § 25 ods. 2 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
B. Berie na vedomie:
vzdanie sa mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva obce Soľ Ing. Marcely Voľanskej
v súlade s § 25 ods. 2 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák)
Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________
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UZNESENIE č. 374/2018
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ
konaného dňa: 11.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Soli:
A. Prerokovalo:
Návrh na kúpu ojazdeného nákladného motorového vozidla značky AVIA 30N valník v sume
600,- EUR pre potreby obce.
B. Schvaľuje:
Kúpu ojazdeného nákladného motorového vozidla značky AVIA 30N valník v sume 600,EUR pre potreby obce.
C. Poveruje:
Starostu obce Ing. Jozefa Bertu zriadením všetkých potrebných právnych úkonov spojených
s kúpou nákladného motorového vozidla značky AVIA 30N.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Mgr. Michal Kurej, Peter Manduľák)

Ing. Jozef Berta
starosta obce
___________________________________________________________________________
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