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Z Á P I S N I CA 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli,  

konaného dňa 28.12.2018 o 17.00 hod. 

v zasadačke obecného úradu 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 
 

Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 1. zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva (OZ) Obce Soľ. Skonštatoval, že zasadnutie sa môže začať, prítomná je 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neprítomný Ing. Jaroslav Kokinda. Starosta obce 

za zapisovateľku určil Mgr. Katarínu Adamovú a za overovateľov zápisnice určil  

Mgr. Tatianu Kmecovú a Jozefa Halasa.  

 

Starosta obce prečítal program 1. zasadnutia OZ a dal hlasovať o jeho schválení. 
 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Návrh VZN č. 40/2018 o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne     

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ. 

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

rozpočtu obce na roky 2019 – 2021.  

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

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

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

8. Návrh VZN č. 41/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2019. 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 2019. 

10. Správa z vykonanej finančnej kontroly správy daní a poplatkov.  

11. Preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (posun čerpania 

a splatnosti schváleného úveru o 6 mesiacov). 

12. Návrh na odpísanie daňového nedoplatku.  

13. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2017. 

14. Majetkové prevody. 

15. Prejednanie žiadostí.  

16. Rôzne. 

17. Diskusia. 

18. Návrh na uznesenie. 

19. Záver.  

 

Hlasovanie poslancov o predloženom programe zasadnutia OZ:  

Za:   8   

Proti:   0  
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Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  

 

 

Starosta obce prítomných poslancov vyzval na predloženie zmien a doplnenie programu. 

Starosta obce navrhol doplniť dva body programu: 

 Poverenie zástupcu starostu obce Soľ a určenie okruhu úkonov a činností, ktoré je 

zástupca starostu oprávnený vykonávať – ako 3. bod programu; 

 Návrh na prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP s názvom 

„Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Soľ“ – ako 16. bod programu. 

 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Poverenie zástupcu starostu obce Soľ a určenie okruhu úkonov a činností, ktoré je 

zástupca starostu oprávnený vykonávať 

4. Návrh VZN č. 40/2018 o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne     

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ. 

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

rozpočtu obce na roky 2019 – 2021.  

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

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

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

9. Návrh VZN č. 41/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2019. 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 2019. 

11. Správa z vykonanej finančnej kontroly správy daní a poplatkov.  

12. Preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (posun čerpania 

a splatnosti schváleného úveru o 6 mesiacov). 

13. Návrh na odpísanie daňového nedoplatku.  

14. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2017. 

15. Majetkové prevody. 

16. Návrh na prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP s názvom 

„Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Soľ“ 

17. Prejednanie žiadostí.  

18. Rôzne. 

19. Diskusia. 

20. Návrh na uznesenie. 

21. Záver.  

 

 

Starosta obce dal hlasovať za doplnený program. 

 

Hlasovanie poslancov o doplnenom programe zasadnutia OZ:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
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2. Kontrola plnenia uznesení 
 

Starosta obce podľa Informatívnej správy o plnení uznesení OZ obce Soľ prítomných 

oboznámil, že  z 29. zasadnutia, z celkového počtu 6-tich prijatých uznesení jedno uznesenie 

bolo zobraté na vedomie, ostatné sú splnené. Bez pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal 

hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 13/2018 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  

 

Starosta obce oznámil, že z ustanovujúceho zasadnutia (uznesenia č. 1 - 12) sú všetky 

uznesenia splnené. Bez pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za pripravený 

návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 14/2018 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda) 

 

 

3. Poverenie zástupcu starostu obce Soľ a určenie okruhu úkonov 

a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať 
 

Starosta obce oznámil, že funkciou zástupcu starostu poveril poslanca Juraja Sukovského od 

28.12.2018 na celé funkčné obdobie rokov 2018-2022 a zároveň určil okruh úkonov 

a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať. Následne dal hlasovať za 

pripravený návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 15/2018 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  1 (Juraj Sukovský)    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  

 

 

4. Návrh VZN č. 40/2018 o miestnych daniach a miestneho poplatku za 

komunálne     odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ 
 

Starosta obce vysvetlil, že prijatím tohto VZN sa zvýšia poplatky za vývoz a likvidáciu 

komunálneho odpadu pre právnické a fyzické osoby v zmysle platného zákona, ktorý 

neumožňuje, aby obec finančne prispievala na jeho likvidáciu, či odvoz.  
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Diskusia: Jozef Halas – sa pýtal, či existuje možnosť pomoci obyvateľom v tomto smere. 

Mgr. Micha Kurej – navrhol, aby obec doplácala poplatky z podielových daní. Zároveň sa 

pýtal, či kamerový systém odhalil vytváranie čiernych skládok, ako sa likviduje komunálny 

odpad z bytovky s. č. 486 a kto ho uhrádza.  

Adam Ferko – do kontajnerov pri bytovke odvážajú odpad aj ľudia z okolitých domov. 

Starosta obce – ešte raz zdôraznil, že obec nemôže doplácať za vývoz odpadu. Kamerovým 

systémom boli zistené čierne skládky, ktoré následne boli odstránené a riešili sa aj 

priestupkovým konaním. Obec je povinná likvidovať všetok komunálny odpad, aj čierne 

skládky a odpad vytvorený pri bytovke s. č. 486 bol vyvezený 8 krát, obyvatelia bytovky 

majú poplatky za komunálny odpad uhradené. Po ukončení diskusie dal starosta obce 

hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 16/2018 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  1 (Mgr. Michal Kurej)    

Neprítomný:  1 (Ing. Jaroslav Kokinda) 

 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

a viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 
 

Ing. Ján Koscelník vysvetlil, že stanovisko spracoval v zmysle platného zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. OZ odporučil schváliť návrh rozpočtu Obce Soľ na 

rok 2019 a zobrať na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 2020 a 2021. Prítomní 

poslanci nemali pripomienky a návrhy k tomuto bodu programu, preto starosta obce dal 

hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 17/2018 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 

          

 

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

PaedDR. Pavol Hybala, riaditeľ ZŠ Soľ, podľa pripraveného materiálu podrobne vysvetlil 

všetky položky rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2019 a tiež na roky 2019 a 2020.  Zdôraznil, že 

rozpočet  bol spracovaný podľa pokynov Ministerstva školstva, zvlášť pre ZŠ, školskú 

jedáleň, školský klub detí, vzdelávacie poukazy, príspevok na asistenta pre žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, príspevok na asistenta pre žiaka so zdravotným postihnutím. 

Poslanci nemali pripomienky a pozmeňujúce návrhy, preto starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 18/2018 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  



5 

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda) 

 

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

Mgr. Anna Zubková, ktorá Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 

vypracovala, postupne prezentovala jednotlivé položky bežných a kapitálových príjmov 

a výdavkov roku 2018 (rozpočet schválený, upravený a očakávanú skutočnosť), zároveň 

vysvetľovala sumy na rok 2019. V diskusii starosta obce prečítal žiadosti organizácii v Soli 

o finančné príspevky na rok 2019. Poslanci sa dohodli, aby príspevky boli vyplatené 

v takýchto sumách:  

20 000,-€ Futbalový klub Soľ 

2 300,-€ SOĽANSKE NEVESTY 

800,-€  Slovenský Červený kríž, Miestny spolok Soľ 

800,-€  Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Soľ 

800,-€  Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov, Čičava  74 

800,-€  Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Soľ 

800,-€  Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Soľ 

800,-€  Šachový klub Soľ 

300,-€  OZ NADENÁŠ  

300,-€ EMCOMM Slovakia 

300,€  Jaroslav Mitáč 

 

2 000,-€  Gréckokatolícka cirkev Farnosť Rudlov 

2 000,-€ Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša Soľ 

2 000,-€ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, zbor  Soľ 

 

Po dohode všetkých cirkví sa v roku 2019 vyplatí 6 000,-€  Cirkevnému zboru ECAV na 

Slovensku, zboru v  Soli, v roku 2020 sa 6 000,-€ vyplatí Rímskokatolíckej farnosti sv. 

Mikuláša v Soli a  v roku 2021 sa vyplatí 6 000,-€ Gréckokatolíckej cirkvi Farnosti v 

Rudlove. V poslednom volebnom roku 2022, sa každej cirkvi poskytne po 2 000,-€.  

 

Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 19/2018 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  

 

 

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

2021 

 
Mgr. Anna Zubková vypracovala Návrh programového rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021 

v tabuľkovej a textovej podobe. Podľa pripraveného materiálu prezentovala jednotlivé 

položky príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu s rozdelením bežných a kapitálových príjmov  
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a výdavkov na roky 2019, 2020 a 2021. Podrobne komentovala programy a podprogramy od 

1 až po 5. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal za pripravený návrh 

programového rozpočtu na rok 2018, 2019 a 2020 hlasovať. 

Uznesenie č. 20/2018 
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda) 
 

9. Návrh VZN č. 41/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2019 
 

Mgr. Anna Zubková vysvetlila, že výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa, žiaka na rok 

2019 – na dieťa MŠ bude 2406,-€, na žiaka školského klubu detí 517,-€ a na žiaka ZŠ 

(potenciálneho stravníka) 195,-€. Taktiež objasnila, aký je vývoj uvedených dotácii a čo ich 

ovplyvňuje. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov, starosta obce hlasovať za pripravený 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 21/2018 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 

 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 2019 
 

Ing. Ján Koscelník predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. Kontrolná 

činnosť bude zameraná na kontrolu účtovných dokladov, inventarizáciu peňažných 

prostriedkov, kontrolu bežných výdavkov – čerpanie prostriedkov na prevádzku, údržbu, 

tovary a služby. Taktiež je naplánovaná kontrola poskytovania dotácií, plnenia uznesení, atď. 

Pripomienky a návrhy k tomuto bodu prítomní poslanci nemali, starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh na uznesenie. 

          

Uznesenie č. 22/2018 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  

 

 

11. Správa z vykonanej finančnej kontroly správy daní a poplatkov 

 
Ing. Ján Koscelník spracoval Správu z finančnej kontroly a na jej základe prítomných 

informoval o jej výsledku. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 582/2004 Z. z. 
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o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov. Na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne 

nedostatky. Bez pozmeňujúcich pripomienok. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh 

uznesenia. 

 

 Uznesenie č. 23/2018 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  

 

 

12. Preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

(posun čerpania a splatnosti schváleného úveru o 6 mesiacov) 
 

Starosta obce vysvetlil, že je potrebné posunúť čerpanie úveru do 30.06.2019 a posunúť prvú 

splátku úveru na 25.07.2019 a poslednú splátku na 25.06.2023. Zároveň sa zachová 

zabezpečenie termínovaného úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky obce 

a dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. Poslanci nemali pripomienky a námietky, 

preto starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

  

Uznesenie č. 24/2018 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda) 

 

13. Návrh na odpísanie daňového nedoplatku 
 

Starosta obce prečítal Dôvodovú správu, kde boli vysvetlené dôvody na odpísanie daňových 

nedoplatkov spolu v celkovej sume 913,66 EUR. Pani Jana Gavaľová vysvetlila, o ktoré 

daňové subjekty sa jedná a v akej výške ide o odpis daňového nedoplatku. Mgr. Jana Bertová 

navrhla daňový nedoplatok v celej výške odpísať. Starosta obce dal hlasovať za pripravený 

návrh uznesenia. 

 

 Uznesenie č. 25/2018 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný:  1 (Ing. Jaroslav Kokinda) 

 

14. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné 

obdobie 2017 

 
Starosta obce prečítal list audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Soľ o vykonaní auditu 

účtovnej závierky účtovnej jednotky Obce Soľ k 31.12.2017 a auditu účtovnej závierky 
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rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Soľ - Základná škola Soľ 

k 31.12.2017. Pri kontrole boli zistené skutočnosti, ktoré významným spôsobom 

neovplyvňujú finančnú situáciu účtovných jednotiek. Na odstránenie týchto skutočností 

audítorka dala odporúčania. Bez pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 

  

Uznesenie č. 26/2018  

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda) 

 

 

15. Majetkové prevody 

 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o 138 m

2 
za kúpnu cenu 5EUR/m

2 
na výstavbu 

miestnej prístupovej komunikácie k naplánovanej individuálnej bytovej výstavbe. Celková 

kúpna cena pozemku je 745 EUR. Bez pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 27/2018 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  

  

 

16. Návrh na prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP 

s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Soľ“ 

 

Starosta obce vysvetlil, že ide o vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie, ktorá má slúžiť ako 

povinná príloha pri dotačných a úverových programoch, zameraných na financovanie 

zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie a iné. 

Spolufinancovanie je 5%, čo činí 775 EUR. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. 

Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

  

Uznesenie č. 28/2018 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  
 

 

17. Prejednanie žiadostí 
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a) Oľga Dankovičová – žiadosť o predĺženie platnosti nájomných zmlúv v priestoroch Domu 

služieb – reštaurácie „U poľovníka“ a „Cukrárne“.   Poslanci sa dohodli, že dohody o užívaní 

nebytových priestorov sa predĺžia do 31.12.2019 a nájomné podmienky ostávajú v platnosti 

podľa platných zmlúv a dodatkov k zmluvám. Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia 

o predĺžení dohody. 

 

Uznesenie č. 29/2018 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  

 

 

b) Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Soľ, 094 35 Soľ 532 – žiadosť o predĺženie 

„Dohody o užívaní nebytových priestorov v budove komunitného centra“ uzatvorenej dňa 

29.01.2018 s dobou platnosti do 31.12.2018. Poslanci sa dohodli, že dohoda o užívaní 

nebytových priestorov sa predĺži do 31.12.2019. Starosta obce dal hlasovať za návrh 

uznesenia o predĺžení dohody. 

 

Uznesenie č. 30/2018  

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný:  1 (Ing. Jaroslav Kokinda) 

 

c) Magdaléna Goroľová, 094 35 Soľ 472 – 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.   

 

 

d) Marek 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.   

 

 

18. Rôzne 

 
Starosta obce prítomných oboznámil, že nasledujúce zasadnutie OZ sa uskutoční 01.03.2018. 

Všetkých prítomných pozval na koncert Ťaskovcov v gréckokatolíckom chráme v Soli dňa 

30.12.2018 a na silvestrovský punč 31.12.2018. 

 

19. Diskusia 

 
Starosta obce prítomných oboznámil s návrhom, aby sa obecná zabíjačka uskutočnila dňa 

09.02.2019. 

 

20. Návrh na uznesenie 
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21. Záver 

 
Starosta obce Ing. Jozef Berta sa v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom 

Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 1. zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

Zapísala:    Mgr. Katarína Adamová   ............................................. 

 

       

Overovatelia:              Mgr. Tatiana Kmecová   ............................................ 

                                     

 

                                Jozef Halas     ........................................... 

 

 

 

 

         Ing. Jozef Berta 

           starosta obce 
 


