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UZNESENIE č. 375/2018 

 z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 12.10.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 
Nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Soľ. 

 

B. Berie na vedomie: 
Informáciu starostu obce Soľ Ing. Jozefa Bertu o nastúpení p. Jozefa Bertu na zaniknutý 

mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Soľ, ako prvého náhradníka, ktorý získal vo 

voľbách do orgánov samosprávy obce Soľ dňa 15.11.2014 najväčší počet platných hlasov 

z nezvolených kandidátov a ktorý uvoľnený mandát poslanca prijal. 

 

C. Konštatuje, že: 

a.) starosta obce Soľ Ing. Jozef Berta odovzdal p. Jozefovi Bertovi osvedčenie o tom,  

že sa stal poslancom Obecného zastupiteľstva obce Soľ v zmysle § 192 ods. 2 zákona 

č.180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov; 

b.) Jozef Berta zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva obce 

Soľ v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 

c.) v súlade s § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov p. Jozef Berta nastúpil ako náhradník na 

zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Soľ. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Peter Manduľák, Ing. Mária Onderková)  
 
 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 376/2018 

 z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 12.10.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
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A. Prerokovalo: 

Informatívnu správa o plnení uznesení  Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 28. zasadnutia. 

 

 

B. Berie na vedomie: 

Informatívnu správa o plnení uznesení  Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 28. zasadnutia. 

 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Peter Manduľák, Ing. Mária Onderková)  
 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 377/2018 

 z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 12.10.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Soľ za školský rok 2017/2018. 

2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Soľ za školský rok 2017/2018. 

 

B. Schvaľuje: 

1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Soľ za školský rok 2017/2018. 

2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Soľ za školský rok 2017/2018. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Peter Manduľák)  

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 378/2018 

 z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 12.10.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh na Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2018 – VI. zmena. 

 

B. Schvaľuje: 
Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2018 – VI. zmena. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Peter Manduľák)  
 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 379/2018 

 z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 12.10.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli 

A. Prerokovalo: 

Návrh na odkúpenie nehnuteľností: 

- 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. 4/2018 a vo vlastníctve vlastníkov 

uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy č. 4/2018, a to: 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1271/102, 1271/121, 1272/24, 1271/101, 1271/111, 

1271/131, 1272/33, 1287/81, 1287/70, spolu o výmere 347 m
2
; 

- za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m
2
, za podmienok uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy 

č. 4/2018 a za účelom výstavby miestnej prístupovej komunikácie k naplánovanej 

individuálnej bytovej výstavbe a výstavbe bytov nižšieho štandardu.  
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Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 347 m
2
 x 5 €/m

2
 = 1735,- €.  

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok podľa návrhu Kúpnej zmluvy  

č. 4/2018 je 1735,01 €, slovom tisícsedemstotridsaťpäť eur a jeden cent. 

(rozdiel v sumách z dôvodu prerozdeľovania spoluvlastníckych podielov) 

 

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 €/m
2
. 

 

B. Schvaľuje: 

Odkúpenie nehnuteľností: 

- 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. 4/2018 a vo vlastníctve vlastníkov 

uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy č. 4/2018, a to: 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1271/102, 1271/121, 1272/24, 1271/101, 

1271/111, 1271/131, 1272/33, 1287/81, 1287/70, spolu o výmere 347 m
2
; 

 za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m
2
, za podmienok uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy 

č. 4/2018 a za účelom výstavby miestnej prístupovej komunikácie k naplánovanej 

individuálnej bytovej výstavbe a výstavbe bytov nižšieho štandardu.  

 Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok podľa návrhu Kúpnej zmluvy  

č. 4/2018 je 1735,01 €, slovom tisícsedemstotridsaťpäť eur a jeden cent. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Peter Manduľák)  

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 380/2018 

 z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 12.10.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. P r e r o k o v a l o: 

Návrh starostu obce na odmenu poslancom v súlade so zásadami odmeňovania poslancov: 

1. za akciu Guľáš majster 2018 odmenu vo výške 1,5 násobku odmeny za účasť poslanca na 

riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva v hrubom, v najbližšom výplatnom termíne; 
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2. za  minimálne 50% účasť na riadnych rokovaniach obecného zastupiteľstva v každom roku 

volebného obdobia 2014 – 2018 (posudzuje sa každý rok jednotlivo), odmenu vo výške 

minimálne 1,5 násobku za účasť poslanca na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva 

v hrubom, v najbližšom výplatnom termíne. 

 

 

B. S c h v a ľ u j e: 

Odmenu poslancom v súlade so zásadami odmeňovania poslancov: 

1. za akciu Guľáš majster 2018 odmenu vo výške 1,5 násobku odmeny za účasť poslanca na 

riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva v hrubom, v najbližšom výplatnom termíne; 

2. za  minimálne 50% účasť na riadnych rokovaniach obecného zastupiteľstva v každom roku 

volebného obdobia 2014 – 2018 (posudzuje sa každý rok jednotlivo), odmenu vo výške 

minimálne 1,5 násobku za účasť poslanca na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva 

v hrubom, v najbližšom výplatnom termíne. 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

 


