SOĽ

OBEC

Z Á P I S N I CA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli,
konaného dňa 07.12.2018 o 17.00 hod.
v jedálni ZŠ Soľ
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Úvodné náležitosti
a) Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na ustanovujúcom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Soľ a prečítal program ustanovujúceho zasadnutia.
Program zasadnutia:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
3. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
4. Zriadenie obecnej rady, určenie jej práce a voľba jej členov.
5. Vymenovanie zástupcu starostu obce.
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
7. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej
členov.
8. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1
zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
9. Prerokovanie platových pomerov starostu obce Soľ.
10. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
11. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2018 – V. zmena.
12. Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2018 – VII. zmena.
13. Návrh na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov, zásob
a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2018.
14. Prejednanie žiadostí.
15. Rôzne.
16. Diskusia.
17. Návrh na uznesenie.
18. Záver.

b) Starosta obce za zapisovateľa určil Mgr. Katarínu Adamovú a za overovateľov zápisnice
určil Mgr. Janu Bertová a Ing. Jaroslava Kokindu.
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c) Mgr. Jarmila Maťašovská, predsedkyňa miestnej volebnej komisie, oznámila výsledky
volieb do orgánov samosprávy obce za poslancov Obecného zastupiteľstva Soľ a za starostu
obce Soľ podľa výsledkov z 10.11.2018. Odovzdala osvedčenie o zvolení novozvolenému
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d) Ing. Jozef Berta zložil sľub novozvoleného starostu obce.
e) Poslanci Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko, Jozef Halas, Mgr. Tatiana Kmecová, Ing.
Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej, Ing. Mária Onderková, Juraj Sukovský,
Martina Tirpáková zložili sľub poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia.
Uznesenie č. 1/2018
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Starosta obce Ing. Jozef Berta predniesol príhovor novozvoleného starostu obce pri uvedení
do funkcie. Poďakoval všetkým voličom za hlasy vo voľbách a prejavenú dôveru s vedomím
zodpovednosti pri riadení obce. Novozvoleným poslancom poprial veľa pevného zdravia a
chuti riešiť problémy obce.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
Starosta obce prečítal program ustanovujúceho zasadnutia (od 2. bodu po 18. bod) a vyzval
prítomných na predloženie zmien alebo doplnenie programu. Bez návrhov a pripomienok.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

3. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením §
12 zákona o obecnom zriadení
Starosta obce prítomných poslancov vyzval, aby predložili návrh na schválenie poslanca
obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva (OZ) v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. Nikto z prítomných
nikoho nenavrhol, preto starosta obce navrhol za poslankyňu poverenou zvolávaním
a vedením zasadnutí OZ Mgr. Janu Bertovú a dal za tento návrh hlasovať.
Uznesenie č. 2/2018
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:

2

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
0
1 (Mgr. Jana Bertová)
0

4. Zriadenie obecnej rady, určenie jej práce a voľba jej členov
Starosta obce vyzval poslancov na navrhnutie 3 členov obecnej rady. Ing. Mária Onderková navrhla
do obecnej rady Mgr. Janu Bertovú. Pani Martina Tirpáková navrhla do obecnej rady prvých troch
poslancov, ktorí mali vo voľbách najviac hlasov. Mgr. Michal Kurej pripomenul, že členov obecnej
rady stále navrhoval starosta obce. Starosta obce navrhol za členov rady Mgr. Michala Kureja, Jozefa
Halasa a Juraja Sukovského. Viac návrhov prednesených nebolo, preto starosta obce dal poslancom
možnosť vybrať medzi verejným a neverejným hlasovaním.

Hlasovanie poslancov o návrhu za verejné hlasovanie:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0
Starosta obce dal hlasovať za návrh Ing. Márie Onderkovej a to, aby členkou obecnej rady
bola Mgr. Jana Bertová.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
4 (Mgr. Jana Bertová, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Juraj Sukovský)
Neprítomný:
0
Starosta obce dal hlasovať za návrh poslankyne Martiny Tirpákovej a to, aby členmi obecnej
rady boli prví traja poslanci, ktorí mali vo voľbách najviac hlasov.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
4 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Mgr. Tatiana Kmecová, Adam
Ferko)
Neprítomný:
0
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia o zriadení obecnej rady v zložení Mgr. Jana
Bertová, Juraj Sukovský a Ing. Mária Onderková.
Uznesenie č. 3/2018
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
1 (Mgr. Michal Kurej)
Neprítomní:
0
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5. Vymenovanie zástupcu starostu obce
Starosta obce oznámil, že meno a poverenie zástupcu starostu obce oznámi na najbližšom
zasadnutí OZ, ktoré bude 28.12.2018.

6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
a členov
Starosta obce prítomných oboznámil, že je potrebné zvoliť jedného predsedu a dvoch členov
vyraďovacej a likvidačnej komisie a vyzval poslancov, aby dávali návrhy. Ing. Mária
Onderková navrhla Mgr. Michala Kureja, Jozefa Halasa a Ing. Jaroslava Kokindu. Mgr.
Tatiana Kmecová navrhla Martinu Tirpákovú a Mgr. Jana Bertová navrhla Martinu
Tirpákovú, Ing. Jaroslava Kokindu a Adama Ferka. Starosta obce dal hlasovať za 1. návrh,
aby predsedom komisie bol Ing. Jaroslav Kokinda a členmi Mgr. Michal Kurej a Jozef Halas.
Uznesenie č. 4/2018
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
3 (Mgr. Michal Kure, Ing. Jaroslav Kokinda, Jozef Halas)
Neprítomní:
0

7. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov a voľba jej členov
Starosta obce vysvetlil, že navrhuje, aby komisia pozostávala zo všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva a vyzval k podávaniu návrhov na predsedu komisie. Mgr. Tatiana
Kmecová navrhla Juraja Sukovského. Viac návrhov nebolo predložených, preto dal starosta
obce hlasovať za tento návrh.
Uznesenie č. 5/2018
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
1 (Juraj Sukovský)
Neprítomní:
0

8. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením
v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
Starosta obce vyzval na podávanie návrhov na poslancov, ktorí budú poverení sobášením.
Mgr. Jana Bertová navrhla Ing. Jaroslava Kokindu a Mgr. Michal Kurej navrhol, aby bol
sobášením poverený zástupca starostu, starosta obce dal hlasovať za návrhy uznesenia
o poverení poslancov sobášením.
Uznesenie č. 6/2018
1. Ing. Jaroslav Kokinda.
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
0
1 (Ing. Jaroslav Kokinda)
0

2. Zástupca starostu.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0

9. Prerokovanie platových pomerov starostu obce Soľ
Starosta obce vysvetlil, že od 01.12.2018 starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa
počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.
Poslanec Juraj Sukovský navrhol zvýšenie platu vo výške 60%. Starosta obce dal hlasovať
za prednesený návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
Uznesenie č. 7/2018
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0

10. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Ing. Monika Sukovská, ktorá Zásady odmeňovania poslancov OZ Obce Soľ spracovala,
podrobne vysvetlila všetky články a spôsob odmeňovania. Poslanci k spracovanému
dokumentu nemali pripomienky, preto dal starosta obce hlasovať za prednesený návrh
uznesenia.
Uznesenie č. 8/2018
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0

11. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2018 – V. zmena
Návrh na V. zmenu rozpočtu ZŠ Soľ predniesol riaditeľ ZŠ Soľ PaedDr. Pavol
Hybala podľa pripraveného materiálu. Vysvetlil, že vo výdavkovej časti sa rozpočet navýši
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o sumu 2 163,-€ na konečnú sumu 1 111 560,-€ a v príjmovej časti navýšiť o sumu 789,-€
na konečnú sumu 45 721,-€. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal
hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 9/2018
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0

12. Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2018 – VII. zmena
Mgr. Anna Zubková podľa pripraveného materiálu vysvetlila prítomným všetky zmeny
rozpočtu obce Soľ, ktoré je potrebné zmeniť v príjmovej aj výdajovej časti, v bežnom
a kapitálovom rozpočte. Poukázala tiež na problém s nedoplatkami daní a komunálneho
odpadu fyzických osôb za rok 2018 a na spôsob refundácie miezd zamestnancov
zamestnaných cez projekty. Bez pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za
pripravený návrh uznesenia.
Uznesenie č. 10/2018
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0

13. Návrh na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, pohľadávok,
záväzkov, zásob a rozdielu majetku za rok 2018
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o vykonanie riadnej inventarizácie – dokladovej
a fyzickej inventúry majetku, pohľadávok, záväzkov, zásob a rozdielu majetku k 31.12.2018,
pretože posledná inventarizácia bola vykonaná pred dvoma rokmi k 31.12.2016. Je potrebné
schváliť jednu ústrednú inventarizačnú komisiu a osem čiastkových inventarizačných komisií
podľa pripraveného návrhu. Zároveň prítomných vyzvala k návrhom na zmenu komisii. Bez
diskusie. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia na zvolenie ústrednej
a čiastkových inventarizačných komisií.
Uznesenie č. 11/2018
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
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14. Prejednanie žiadostí
a) Ing. Jozef Berta - žiadosť o preplatenie dovolenky za rok 2018 – poslankyňa Ing.
Mária Onderková navrhla dovolenku v počte 30 dní preplatiť. Mgr. Anna Zubková navrhla
sumu za nevyčerpanú dovolenku vyplatiť až v roku 2019. Bez diskusie. Starosta obce dal
hlasovať za odsúhlasenie žiadosti.
Hlasovanie poslancov o predloženej žiadosti:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0
b) Ing. Vladimír Šrojta – AGRO-SOFT, 094 35 Rudlov 187 – oznámenie zmeny údajov oznámenie zmeny údajov v živnostenskom registri, predmet: Kúpa tovaru na účely jeho
predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod) – od 01.11.018, stav – neaktívny, druh zmeny – zrušenie.
c) Emília Šrojtová 094 35 Rudlov 187- oznámenie zmeny údajov – oznámenie zmeny
údajov v živnostenskom registri, predmet: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) – od
02.11.2018, stav – aktívny, druh zmeny – doplnenie.
Uvedené oznámenie Ing. Vladimíra Šrojtu– AGRO-SOFT, 094 35 Rudlov 187 a Emílie
Šrojtovej 094 35 Rudlov 187, berú poslanci Obecného zastupiteľstva na vedomie.
d) OZ NADENÁŠ, Ján Kroka, Soľ 517, 094 35 Soľ – žiadosť o prenájom
domu – po vzájomnej diskusii sa poslanci zhodli na tom, aby sa kultúrny
vianočných sviatkov neprenajímal a bol k dispozícii na obecné akcie. OZ
odporučí presunúť 3. ročník Rómskeho plesu na iný termín. Starosta obce dal
predložený návrh na uznesenie.

kultúrneho
dom v čase
NADENÁŠ
hlasovať za

Uznesenie č. 12/2018
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
e) Peter Mitáč, 094 35 Soľ 491 – žiadosť o pridelenie a zaradenie v nasledujúcej bytovej
výstavbe – vzhľadom k tomu, že bytová výstavba nie je naplánovaná a v súčasnej dobe Obec
Soľ nemá žiadne voľné byty, bude žiadosť zaradená do evidencie žiadateľov o byt.
f) Jana Goroľová, 094 35 Soľ 543 – žiadosť o pridelenie a zaradenie v nasledujúcej
výstavbe – vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe Obec Soľ nemá žiadne voľné byty, bude
žiadosť zaradená do evidencie žiadateľov o byt.
g) Nikola Kroková, 094 35 Soľ 517 – žiadosť o pridelenie a zaradenie v nasledujúcej
bytovej výstavbe – vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe Obec Soľ nemá žiadne voľné byty,
bude žiadosť zaradená do evidencie žiadateľov o byt.
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h) Ladislav Zajac, 094 35 Soľ 486 – žiadosť o pridelenie a zaradenie v nasledujúcej
bytovej výstavbe – vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe Obec Soľ nemá žiadne voľné byty,
bude žiadosť zaradená do evidencie žiadateľov o byt.
ch) Františka Goroľová, 094 35 Soľ 461 – žiadosť o poskytnutie unimobunky – Obec Soľ
nemôže vyhovieť žiadosti pri zakúpení unimobunky, preto bude žiadosť zaradená do
evidencie žiadateľov o byt.

15. Rôzne
Starosta obce poslancov upozornil na zmenu zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého sa
v bode „Rôzne“ môžu prijímať iba Uznesenia, ktorými OZ berie určité skutočnosti na
vedomie, t. j. nemôžu sa schvaľovať.

16. Diskusia
Starosta obce prítomných oboznámil s pracovnými plánmi na nasledujúce volebné obdobie,
najmä v pokračovaní rozpracovaných aktivít a tiež v riešení vzniknutých problémov počas
celého volebného obdobia.

17. Návrh na uznesenie
18. Záver
Starosta obce Ing. Jozef Berta sa v závere poďakoval prítomným novozvoleným poslancom
Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a ustanovujúce zasadnutie ukončil.

Zapísala:

Mgr. Katarína Adamová

.............................................

Overovatelia:

Mgr. Jana Bertová

............................................

Ing. Jaroslav Kokinda

...........................................

Ing. Jozef Berta
starosta obce
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