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UZNESENIE č. 13/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Informatívnu správu o plnení uznesení  Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 29. zasadnutia. 

 

 

B. Berie na vedomie: 

Informatívnu správa o plnení uznesení  Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 29. zasadnutia. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

_________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 14/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Informatívnu správu o plnení uznesení  Obecného zastupiteľstva obce Soľ z ustanovujúceho 

zasadnutia. 

 

 

B. Berie na vedomie: 

Informatívnu správa o plnení uznesení  Obecného zastupiteľstva obce Soľ z ustanovujúceho 

zasadnutia. 

 

 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   
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Proti:   0  

Zdrţal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

__________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 15/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

 

A. Berie na vedomie: 

 

ţe, Ing. Jozef Berta, starosta obce, poveril funkciou zástupca starostu obce Soľ  poslanca 

obecného zastupiteľstva obce Soľ p. Juraja Sukovského, bytom Soľ č. 240, 094 35, 

 

a to odo dňa 28.12.2018 na celé funkčné obdobie rokov 2018 -2022. Zástupca starostu je 

zástupcom štatutárneho orgánu. 

 

 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  1 (Juraj Sukovský)    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 
 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

_________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 16/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  
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konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 40/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

B. Uznáša sa na: 

Všeobecne záväznom nariadení č. 40/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  1 (Mgr. Michal Kurej)    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 17/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k návrhu viacročného 

rozpočtu obce na roky 2019 – 2021. 

 

B. Berie na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k návrhu viacročného 

rozpočtu obce na roky 2019 – 2021. 

 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0    
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Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 18/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh Rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2019 a na roky 2020, 2021. 

 

B. Schvaľuje: 

Rozpočet  ZŠ Soľ na rok 2019. 

C. Berie na vedomie: 

Návrh Rozpočtu ZŠ Soľ na roky 2020, 2021. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

_________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 19/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
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A. Prerokovalo:  

Návrh Rozpočtu obce Soľ na rok 2019 a na roky 2020, 2021. 

B. Schvaľuje: 

Rozpočet obce Soľ na rok 2019. 

C. Berie na vedomie: 

Návrh Rozpočtu obce Soľ na roky 2020, 2021. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

_______________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 20/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2019 a na roky 2020, 2021. 

B. Schvaľuje: 

Programový rozpočet obce Soľ na rok 2019. 

C. Berie na vedomie: 

Návrh programového rozpočtu obce Soľ na roky 2020, 2021. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

_________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 21/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 41/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy, ţiaka školského zariadenia na rok 2019. 

 

B. Uznáša sa: 

Všeobecne záväznom nariadení č. 41/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy, ţiaka školského zariadenia na rok 2019. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 22/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. 

 

B. Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. 

C. Poveruje: 

Hlavného kontrolóra výkonom kontrol plánu kontrolnej činnosti. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  
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Zdrţal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 23/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Správu z vykonanej finančnej kontroly správy daní a poplatkov za zdaňovacie obdobie rok 

2017. 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu z vykonanej finančnej kontroly správy daní a poplatkov za zdaňovacie obdobie rok 

2017. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

______________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 24/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

1) Posun  čerpania a posun prvej splátky a splatnosti úveru o 6 mesiacov :  

Podpis Dodatku č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 846/2018/UZ.       

Posledné čerpanie úveru do 30.06.2019, prvá splátka daného úveru 25.07.2019    

a posledná 25.06.2023 vo výške 1875 eur. 
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2) Zachovanie zabezpečenia terminovaného úveru: vo forme vystavenia vlastnej 

blankozmenky obce  a  dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.  

 

 

B. Schvaľuje: 

1) Posun  čerpania a posun prvej splátky a splatnosti úveru o 6 mesiacov :  

Podpis Dodatku č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 846/2018/UZ.       

Posledné čerpanie úveru do 30.06.2019, prvá splátka daného úveru 25.07.2019    

a posledná 25.06.2023 vo výške 1875 eur. 

2) Zachovanie zabezpečenia terminovaného úveru: vo forme vystavenia vlastnej 

blankozmenky obce  a  dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.  

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

_______________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 25/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  
Návrh na odpísanie daňového nedoplatku celkom v sume 913,66 EUR 

 

B. Schvaľuje: 

Odpísanie daňového nedoplatku celkom v sume 913,66 EUR 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
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                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 26/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Správu Ing. Slávky Molčanyiovej, PhD., zodpovednej audítorky za účtovnú závierku jednotky 

Obce Soľ k 31.12.2017 a účtovnú závierku rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Soľ: Základná škola Soľ k 31.12.2017. 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu Ing. Slávky Molčanyiovej, PhD., zodpovednej audítorky za účtovnú závierku jednotky 

Obce Soľ k 31.12.2017 a účtovnú závierku rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Soľ: Základná škola Soľ k 31.12.2017. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

__________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 27/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

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.7/2018, vo 

vlastníctve vlastníkov uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy č. 7/2018, a to: 
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- parcely registra „C“ parc. číslo 1271/98, o výmere 62 m2, druh pozemku orná pôda; 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1287/79 o výmere 61 m2, druh pozemku trvalé trávne  

porasty (podiel pod B4 v 1/3-tine o výmere 20,34 m2 z celkovej výmery 

novovytvoreného pozemku 61 m2); 

- parcely registra „C“ par. číslo 1287/31 o výmere 62 m2, druh pozemku trvalé trávne 

porasty (podiel pod B4 v 1/3-tine o výmere 20,66 m2 z celkovej výmery 

novovytvoreného pozemku 62 m2); 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1271/106 o výmere 48 m2, druh pozemku orná pôda, 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1271/126 o výmere 9 m2, druh pozemku orná pôda, 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1272/29 o výmere 23 m2, druh pozemku zastavané  

plochy a nádvoria, 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1287/28 o výmere 58 m2, druh pozemku trvalé trávne 

porasty, 

-  

spolu o výmere 138 m2  (podiel pod B4 v 1/3-tine o výmere 46 m2 z celkovej výmery 

novovytvorených pozemkov 138 m2); 

 

za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m2, za podmienok uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy č. 

7/2018 a za účelom výstavby miestnej prístupovej komunikácie k naplánovanej individuálnej 

bytovej výstavbe a výstavbe bytov niţšieho štandardu.  

 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok uvedený v bode 1) 

je 149 m2 x 5 €/m2 = 745,- € (slovom sedemstoštyridsaťpäť eur). 

 

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. 

 

Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti - novovytvoreného pozemku, ktorý bol vytvorený 

Geometrickým plánom č. 34896821-39/15 zo dňa 18.04.2016, úradne overeným Okresným 

úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 01.08.2016 pod číslom G1 374/2016, 

z parcely zapísanej na liste vlastníctva podľa návrhu Kúpnej zmluvy č.7/2018, vo vlastníctve 

vlastníkov uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy č. 7/2018, a to: 

      -  parcely registra „C“ parc. číslo 1285/68, o výmere 55 m2, druh pozemku orná pôda; 

 

za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m2, za podmienok uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy  

č. 7/2018 a za účelom majetkovo právneho usporiadania vlastníctva k pozemkom, ktoré sú 

zastavané miestnou komunikáciou. 

 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok uvedený v bode 2)  

je 55 m2 x 5 €/m2 = 275,- € (slovom dvestosedemdesiatpäť eur). 

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 11/2016 zo dňa 

21.04.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Ľubomír Molitoris v zmysle Vyhlášky MS SR  

č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, vo výške 3,14 €/m2. 

Celková hodnota prevádzaného pozemku podľa návrhu Kúpnej zmluvy č. 7/2018  

je 1020,- €. 

 

B. Schvaľuje: 

 



11 
 

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.7/2018, vo vlastníctve 

vlastníkov uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy č. 7/2018, a to: 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1271/98, o výmere 62 m2, druh pozemku orná pôda; 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1287/79 o výmere 61 m2, druh pozemku trvalé trávne  

porasty (podiel pod B4 v 1/3-tine o výmere 20,34 m2 z celkovej výmery 

novovytvoreného pozemku 61 m2); 

- parcely registra „C“ par. číslo 1287/31 o výmere 62 m2, druh pozemku trvalé trávne 

porasty (podiel pod B4 v 1/3-tine o výmere 20,66 m2 z celkovej výmery 

novovytvoreného pozemku 62 m2); 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1271/106 o výmere 48 m2, druh pozemku orná  pôda, 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1271/126 o výmere 9 m2, druh pozemku orná pôda, 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1272/29 o výmere 23 m2, druh pozemku zastavané  

plochy a nádvoria, 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1287/28 o výmere 58 m2, druh pozemku trvalé                                                 

trávne porasty, 

 

spolu o výmere 138 m2  (podiel pod B4 v 1/3-tine o výmere 46 m2 z celkovej výmery 

novovytvorených pozemkov 138 m2); 

 

za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m2, za podmienok uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy č. 

7/2018 a za účelom výstavby miestnej prístupovej komunikácie k naplánovanej individuálnej 

bytovej výstavbe a výstavbe bytov niţšieho štandardu.  

 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok uvedený v bode 1) 

je 149 m2 x 5 €/m2 = 745,- € (slovom sedemstoštyridsaťpäť eur). 

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. 

Odkúpenie nehnuteľnosti - novovytvoreného pozemku, ktorý bol vytvorený Geometrickým 

plánom č. 34896821-39/15 zo dňa 18.04.2016, úradne overeným Okresným úradom Vranov 

nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 01.08.2016 pod číslom G1 374/2016, z parcely 

zapísanej na liste vlastníctva podľa návrhu Kúpnej zmluvy č.7/2018, vo vlastníctve vlastníkov 

uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy č. 7/2018, a to: 

 

      -  parcely registra „C“ parc. číslo 1285/68, o výmere 55 m2, druh pozemku orná pôda; 

za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m2, za podmienok uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy  

č. 7/2018 a za účelom majetkovo právneho usporiadania vlastníctva k pozemkom, ktoré sú 

zastavané miestnou komunikáciou. 

 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok uvedený v bode 2)  

je 55 m2 x 5 €/m2 = 275,- € (slovom dvestosedemdesiatpäť eur). 

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 11/2016 zo dňa 

21.04.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Ľubomír Molitoris v zmysle Vyhlášky MS SR  

č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, vo výške 3,14 €/m2. 

Celková hodnota prevádzaného pozemku podľa návrhu Kúpnej zmluvy č. 7/2018  

je 1020,- €. 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 28/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo: 

Návrh na predloţenie ţiadosti  o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej 

nízkouhlíkovej stratégie v obci Soľ“ 

 
Kód výzvy:    OPKZP-PO4-SC441-2018-39 

Operačný program:                                   Kvalita ţivotného prostredia 

Špecifický cieľ 4.4.1.:  Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich 

s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území  

 

Výška celkových výdavkov na projekt:   15 500 EUR 

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 15 500 EUR 

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 

výdavkov 5%:      775 EUR 

 

 

B. Schvaľuje: 

Predloţenie ţiadosti o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej 

stratégie v obci Soľ“ a jeho spolufinancovanie 

 
Kód výzvy:    OPKZP-PO4-SC441-2018-39 

Operačný program:                                   Kvalita ţivotného prostredia 

Špecifický cieľ 4.4.1.:  Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich 

s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území  

 

Výška celkových výdavkov na projekt:   15 500 EUR 

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 15 500 EUR 

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 

výdavkov 5%:      775 EUR  

__________________________________________________________________________
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UZNESENIE č. 29/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Ţiadosť p. Oľgy Dankovičovej o predĺţenie nájomných zmlúv na nájom nebytových 

priestorov v Dome sluţieb, Soľ 106 – prevádzka „Cukráreň“ a „U Poľovníka, účel prenájmu 

zostane nezmenený. 

 

B. Schvaľuje: 

Predĺţenie nájomných zmlúv na nájom nebytových priestorov v Dome sluţieb, Soľ 106  – 

prevádzka „Cukráreň“ a „U Poľovníka, do 31.12.2019, účel prenájmu zostane nezmenený. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

_________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 30/2018 

 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Ţiadosť Apoštolskej cirkvi na Slovensku, zbor Soľ, o predĺţenie „Dohody o užívaní 

nebytových priestorov v budove komunitného centra“. 

 

B. Schvaľuje: 

Predĺţenie „Dohody o užívaní nebytových priestorov v budove komunitného centra“ do 

31.12.2019. 
 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  
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Zdrţal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

__________________________________________________________________________ 
 

 


