Z Á P I S N I CA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli,
konaného dňa 01.03.2019 o 17.00 hod.
v zasadačke obecného úradu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 2. zasadnutí Obecného
zastupiteľstva (OZ) Obce Soľ. Skonštatoval, že zasadnutie sa môže začať, prítomná je
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neprítomní Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas.
Starosta obce za zapisovateľku určil Mgr. Katarínu Adamovú a za overovateľov zápisnice
určil Juraja Sukovského a Adama Ferka .
Starosta obce prečítal program 2. zasadnutia OZ a dal hlasovať o jeho schválení.
Program zasadnutia:
1.
Otvorenie.
2.
Kontrola plnenia uznesení.
3.
Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za rok 2018.
4.
Rozbor hospodárenia obce Soľ za rok 2018.
5.
Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za rok 2018.
6.
Zmena rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2019 – I. zmena.
7.
Zmena rozpočtu obce Soľ za rok 2019 – I. zmena.
8.
Návrh na delegovanie 4 zástupcov zriaďovateľa do Rady ZŠ Soľ a 2 zástupcov
zriaďovateľa do Rady MŠ Soľ.
9.
Návrh VZN č. 42/2019 o podmienkach držania psov.
10.
Schválenie kontokorentného úveru na obdobie 03/2019 – 03/2020.
11.
Ročný plán obce Soľ na rok 2019 na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia.
12.
Prejednanie projektu Rozšírenie kamerového systému v obci Soľ – II. etapa.
13.
Prejednanie žiadosti o dotáciu na projekt Detské ihrisko v obci Soľ.
14.
Návrh na úpravu Zásad odmeňovania poslancov OZ v súlade s novelou zákona
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení účinnou od 01.02.2019.
15.
Návrh Rokovacieho poriadku OZ.
16.
Vyhodnotenie obecnej akcie Fašiangová obecná zabíjačka 2019.
17.
Prejednanie žiadostí.
18.
Rôzne.
19.
Diskusia.
20.
Návrh na uznesenie.
21.
Záver.
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
4 (Ing. Mária Onderková, Jozef Halas, Mgr. Michal Kurej, Martina
Tirpáková)
Starosta obce prítomných poslancov vyzval na predloženie zmien a doplnenie programu,
nikto nenavrhol zmeny ani doplnenie programu.

2. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolór obce Ing. Ján Koscelník podľa Informatívnej správy o plnení uznesení OZ obce
Soľ prítomných oboznámil, že z 1. zasadnutia, z celkového počtu 13 prijatých uznesení boli
všetky uznesenia splnené. Bez pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za
pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 31/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
4 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Martina
Tirpáková)

3. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za rok 2018
Riaditeľ ZŠ podrobne predniesol Komentár k plneniu rozpočtu ZŠ Soľ k 31.12.2018 za
základnú školu, školskú jedáleň a školský klub detí. Výška schváleného rozpočtu predstavuje
1 111 560,-€, z toho prenesené kompetencie 867 904,-€, nenormatívne prostriedky 79 389,-€,
hmotná núdza 27 497,-€ a originálne kompetencie 88 806,-€. Poslanci si informácie o
rozpočte prehliadli v pripravenom dokumente, v ktorom boli všetky položky prehľadne
vyčíslené. V závere bol popísaný a vyčíslený stav finančných prostriedkov k 31.12.2018.
V diskusii sa kontrolór obce opýtal na položku „Dopravné žiakom“, prečo v rozpočte je
uvedených 13 272,-€ a čerpanie je iba 441,48,-€. Riaditeľ ZŠ vysvetlil, že došlo k zmene
systému vyplácania dopravného, vyplatené je iba tým žiakom, ktorí reálne autobusom cestujú.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia.
Uznesenie č. 32/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
4 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Martina
Tirpáková)
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4. Rozbor hospodárenia obce Soľ za rok 2018
Správu k Rozboru hospodárenia obce Soľ za rok 2018 pripravila a podrobne podľa
pripraveného materiálu predniesla Mgr. Anna Zubková. Plnenie príjmov bolo na 97,63 %,
výdavkov na 94,96 %. Pohľadávky za obec spolu činili 34 917,18,-€. Pracovníčka úradu Jana
Gavaľová komentovala pohľadávky a spôsob ich postupného vymáhania. Starosta obce dal
hlasovať za schválenie Rozboru hospodárenia obce Soľ za rok 2018.
Uznesenie č. 33/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
4 (Ing. Mária Onderková, Mgr. michal kurej, Jozef Halas, Martina
Tirpáková)

5. Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za rok 2018
Mgr. Anna Zubková, ktorá dokument Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za rok 2018
vypracovala, podrobne komentovala príjmovú a výdavkovú časť. V príjmovej časti vyčíslené daňové a nedaňové príjmy, granty a transfery a nakoniec príjmy spolu – schválené,
upravené, skutočné. Vo výdavkovej časti - 5 programy a 27 podprogramy, v závere vyčíslené
výdavky spolu – schválené, upravené, skutočné. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta
obce dal hlasovať za predložený návrh na schválenie rozboru programového rozpočtu obce
Soľ na rok 2018.
Uznesenie č. 34/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
4 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Martina
Tirpáková)

6. Zmena rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2019 – I. zmena
Riaditeľ ZŠ žiadal o zmenu v rozpočte ZŠ na bežné výdavky o sumu 19 703,-€, na mzdy,
odvody poistného a prevádzkové výdavky. V normatívnych finančných prostriedkoch – na
príspevok na asistenta pre žiakov so zdravotným postihnutím, na príspevok na skvalitnenie
podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na
príspevok na vzdelávacie poukazy, na dopravné a na lyžiarsky výcvikový kurz. Sumárny
rozpočet sa navýši o sumu 18 826,-€. Bez pripomienok, preto dal starosta obce hlasovať za
návrh na uznesenie – za zmenu rozpočtu ZŠ Soľ – I. zmenu.
Uznesenie č. 35/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
3

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
3 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas)

7. Zmena rozpočtu obce Soľ za rok 2019 – I. zmena
Mgr. Anna Zubková podľa pripraveného materiálu podrobne vysvetlila všetky zmeny
v rozpočte a keďže nikto nemal k I. zmene rozpočtu obce Soľ za rok 2019 pripomienky
a pozmeňujúce návrhy, dal starosta obce hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Uznesenie č. 36/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas)

8. Návrh na delegovanie 4 zástupcov zriaďovateľa do Rady ZŠ Soľ a 2
zástupcov zriaďovateľa do Rady MŠ Soľ
Starosta obce vysvetlil, že do Rady ZŠ je potrebné delegovať 4 zástupcov zriaďovateľa a 2
zástupcov zriaďovateľa do Rady MŠ. Návrh obecnej rady je do Rady ZŠ delegovať Jozefa
Halasa, Ing. Jaroslava Kokindu, Mgr. Janu Bertovú a Martinu Tirpákovú. Do Rady MŠ boli
obecnou radou navrhnutí Juraj Sukovský a Mgr. Tatiana Kmecová. Nikto z prítomných
nepredniesol iné návrhy, preto dal starosta obce hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 37/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas)

9. Návrh VZN č. 42/2019 o podmienkach držania psov
Starosta obce vyhodnotil, že k VZN č. 42/2019 o podmienkach držania psov v stanovenej
lehote neboli vznesené žiadne pripomienky od občanov. Mgr. Jana Bertová zhodnotila, že
VZN s touto problematikou je potrebné, pretože často dochádza k rôznym situáciám
v súvislosti so psami a podľa tohto dokumentu je možné postupovať pri ich riešení. Starosta
obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia.
Uznesenie č. 38/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas)
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10. Schválenie kontokorentného úveru na obdobie 03/2019 – 03/2020
Starosta obce vysvetlil potrebu kontokorentného úveru na financovanie potrieb bežného
rozpočtu na obdobie od 11.03.2019 do 10.03.2020 vo forme vystavenia vlastnej
blankozmenky obce a dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. Kontrolór obce prejavil
svoje súhlasné stanovisko k schváleniu úveru, ktorý je v súlade s ustanoveniami príslušných
zákonov. Bez pripomienok a návrhov prítomných poslancov, preto dal starosta obce hlasovať
sa pripravené uznesenie.
Uznesenie č. 39/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas)

11. Ročný plán obce Soľ na rok 2019 na úseku civilnej ochrany a krízového
riadenia
Starosta obce poslancom prečítal dokument Ročný plán obce Soľ na rok 2019 na úseku
civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, integrovaného
záchranného systému a civilného núdzového plánovania, s konkrétnymi úlohami, termínmi
a zodpovednými osobami. Bez námietok a pripomienok. Starosta obce dal hlasovať za
predložený návrh.
Uznesenie č. 40/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas)

12. Prejednanie projektu Rozšírenie kamerového systému v obci Soľ – II.
etapa
Starosta obce vysvetlil, že ide o podanie projektu na základe výzvy Rady vlády SR na
rozšírenie existujúceho kamerového systému o 9 stacionárnych IP farebných kamier a 4
otočných IP farebných kamier. V prípade schválenia projektu kamery budú umiestnené takto:
5 kamier na cintoríne, 1 kamera na Paznučkách, 1 kamera pri Agrodružstve, 1 kamera pri
autobusovej zastávke vstup od Vranova n/T, 1 otočná kamera v časti pri bytovkách oproti
Agrodružstvu, 1 otočná kamera na ulici pri RD č. 360 – snímanie 4 smerov, 1 kamera za
železničnou stanicou, 1 kamera – križovatka smer zdravotné stredisko – 4 smery, 1 otočná
kamera na tzv. ulici Kuriny. Prítomní poslanci nemali pozmeňujúce návrhy a pripomienky,
preto dal starosta obce hlasovať za pripravený návrh uznesenia.
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Uznesenie č. 41/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas)

13. Prejednanie žiadosti o dotáciu na projekt Detské ihrisko v obci Soľ
Starosta obce vysvetlil, že ide o podanie projektu na detské ihrisko na základe výzvy z Úradu
vlády SR na podporu športu. Spolufinancovanie obce je 5% z celkového rozpočtu. Prítomní
poslanci nemali žiadne návrhy a pripomienky k tomuto projektu, preto dal starosta obce
hlasovať za pripravený návrh uznesenia
Uznesenie č. 42/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas)

14. Návrh na úpravu Zásad odmeňovania poslancov OZ v súlade s novelou
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení účinnou od 01.02.2019
Starosta obce predniesol návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov OZ, ktoré sa
dotýkajú odmien zástupcu starostu a sobášiaceho. Zástupcovi starostu určil mesačnú odmenu
vo výške 11% mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
prítomní poslanci nemali pripomienky a pozmeňujúce návrhy, preto dal starosta obce
hlasovať za pripravený návrh uznesenia Dodatku č. 1 Zásad odmeňovania poslancov OZ
obce Soľ.
Uznesenie č. 43/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas)

15. Návrh Rokovacieho poriadku OZ
Starosta obce a Ing. Monika Sukovská, ktorá Rokovací poriadok OZ vypracovala,
podrobne prítomných poslancov oboznámili s vypracovaným Rokovacím poriadkom OZ obce
Soľ a upozornil najmä na zmeny pri ustanovujúcom zasadnutí a pri priebehu rokovania, kedy
je potrebné navrhovať okrem 2 overovateľov zápisnice a zapisovateľa aj 3 člennú návrhovú
komisiu, ktorá v prípade rozdielnych návrhov či stanovísk k procedurálnym otázkam
vzniknutým počas rokovania navrhuje ďalší postup rokovania. Taktiež, ak je potrebné
k prerokovávanej problematike predložiť stanovisko príslušnej komisie, vypočuje
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zastupiteľstvo jej stanovisko. Poslanci k uvedenej problematike nemali pozmeňujúce návrhy
a pripomienky, preto dal starosta obce hlasovať za pripravený návrh uznesenia - schválenie
Rokovacieho poriadku OZ.
Uznesenie č. 44/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas)

16. Vyhodnotenie obecnej akcie Fašiangová obecná zabíjačka 2019
Mgr. Gabriela Mrusková prítomných informovala o priebehu obecnej akcie Fašiangová
obecná zabíjačka 2019, na ktorej boli občanom ponúkané zabíjačkové špeciality. Fašiangovej
zabíjačky sa zúčastnilo viac ako 210 občanov, ohlasy na túto akciu sú pozitívne.
Starosta obce vyslovil poďakovanie poslancom Jozefovi Halasovi, Mgr. Michalovi Kurejovi,
Jurajovi Sukovskému, Ing. Jaroslavovi Kokindovi za odborné práce spojené so zabíjačkou,
ako aj ostaným poslancom za prípravu akcie a jej úspešný priebeh. Poslancom, ktorí sa tejto
akcie zúčastnili navrhol odmenu v čistom za akciu Fašiangová zabíjačka, v súlade so
zásadami odmeňovania poslancov, vo výške 3,5 násobku účasti na riadnom rokovaní
Obecného zastupiteľstva v hrubom, v najbližšom výplatnom termíne. Poslanci nemali
pripomienky a pozmeňujúce návrhy, preto dal starosta obce hlasovať za uznesenie navrhnutej
odmeny.
Uznesenie č. 45/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas)

17. Prejednanie žiadostí
a) 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.
b) Anton Jurečko, 094 35 Soľ 507 – žiadosť o pridelenie bytu – vzhľadom k tomu, že
v súčasnej dobe Obec Soľ nemá žiadne voľné byty, bude žiadosť zaradená do evidencie
žiadateľov o byt.
c) Dušan Jurečko 094 35 Soľ 465 – žiadosť o pridelenie bytu – 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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d) Miroslav Goroľ, 094 35 Soľ 481 – žiadosť o pridelenie bytu – vzhľadom k tomu, že
v súčasnej dobe Obec Soľ nemá žiadne voľné byty, bude žiadosť zaradená do evidencie
žiadateľov o byt.
e) ARJ Servis, s.r.o. Továrenská 2, 071 01 Michalovce – zámenná zmluva
Starosta obce prečítal žiadosť spoločnosti ARJ Servis, s.r.o., so sídlom Továrenská 2, 071 01
Michalovce, v zastúpení Ing. Ján Ravas - konateľ, o zámenu pozemkov: parcely registra E,
parcelné číslo 1359/2 vo výmere 1 466 m2 k. ú. Soľ vo vlastníctve ARJ Servis s.r.o.
Továrenská 2, 071 01 Michalovce za parcelu registra E, parcelné číslo 1455/54 vo výmere
941 m2 k. ú Soľ vo vlastníctve Obce Soľ, 094 35 Soľ 161.
Diskusia:
Ing. Ján Ravas prítomným poslancom vysvetlil dôvody žiadosti o zámenu pozemkov, a to,
že kúpil pozemok, ktorý využívajú obyvatelia rómskej osady a z časti sa tento pozemok
nachádza v ochrannej zóne miestneho cintorína a keďže ho reálne ani nikdy využívať nebude,
žiada o jeho zámenu za pozemok v blízkosti areálu Agrodružstva, kde by mohol umiestniť na
parkovanie techniku spoločnosti ARJ Servis, s.r.o..
Starosta obce Ing. Jánovi Ravasovi prezentoval návrh obecnej rady, aby Obec Soľ, 094 35
Soľ 161 spoločnosti ARJ Servis, s.r.o., so sídlom Továrenská 2, 071 01 Michalovce žiadosti
o zámenu pozemkov parcely registra E, parcelné číslo 1359/2 vo výmere 1 466 m2
k. ú. Soľ vo vlastníctve ARJ Servis s.r.o. Továrenská 2, 071 01 Michalovce za parcelu registra
E, parcelné číslo 1455/54 vo výmere 941 m2 k. ú Soľ vo vlastníctve Obce Soľ, 094 35 Soľ
161nevyhovela, ale aby vstúpila do jednania ohľadom majetkovo–právneho vysporiadania
ohľadom tej časti pozemku parcely registra E, parcelné číslo 1455/54 vo výmere 941 m2 k. ú
Soľ, ktorú obec reálne využíva a ktorá je pre obec v budúcom využití potrebná. Poslanci
s týmto návrhom súhlasili a nepredniesli žiadne iné návrhy ani pripomienky, preto dal starosta
obce hlasovať za pripravený návrh uznesenia.
Uznesenie č. 46/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas)
f) Raslen – žiadosť o prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Soľ
Starosta obce prečítal žiadosť Raslen, spol. s r.o., 094 35 Soľ 51 o prenájom časti
nebytového priestoru v objekte ZŠ Soľ vo výmere 1 m2, za účelom umiestnenia automatu na
výdaj čerstvých pekárenských výrobkov a nápojov vhodných pre školské zariadenia. Poslanci
so žiadosťou súhlasili, preto starosta obce dal hlasovať za uznesenie o prenájme nebytoých
priestorov v ZŠ Soľ.
Uznesenie č. 47/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas)
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g) Raslen - žiadosť o zabezpečenie dopravného zrkadla
Starosta obce prečítal žiadosť o zabezpečenie dopravného zrkadla pre bezpečný výjazd
vozidiel z parkoviska pri pekárni Raslen spol. s r.o., z dôvodu častých dopravných kolízii.
Poslanci sa zhodli na tom, aby Obec Soľ zabezpečila dopravné zrkadlo na vlastné náklady
v najbližšom období. Starosta obce dal hlasovať za návrh na zakúpenie dopravného zrkadla.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas)
h) Ján Mitáč, 094 35 Soľ 512 – žiadosť o prenájom kultúrneho domu – starosta obce
prečítal žiadosť o poskytnutie priestorov kultúrneho domu za účelom organizovania tanečnej
zábavy dňa 25.05.2019. Poslanci sa zhodli v tom, že v uvedený termín sa uskutočnia voľby do
Európskeho parlamentu, preto je potrebné predložiť žiadosť s iným vhodným termínom.
Uznesenie č. 48/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas)
ch) Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy Jastrabie nad Topľou (SZUŠ)
Starosta obce prítomných oboznámil so žiadosťou SZUŠ o ponechanie nebytových
priestorov v prenájme v ZŠ Soľ pre činnosť SZUŠ - výchovno-vzdelávacej činnosti
tanečného, výtvarného, hudobného a literárno-dramatického odboru a na prezentačné
a administratívne činnosti s tým súvisiace na obdobie jedného roka. Poslanci nemali námietky
a pripomienky k uvedenej žiadosti, preto dal starosta obce hlasovať za schválenie tejto
žiadosti.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Ing. Mária Onderková, Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas)

18. Rôzne
Starosta obce poslancov informoval o blížiacej sa realizácii projektu Zníženie energetickej
náročnosti obecného úradu v Soli a s tým súvisiace práce naviac, aj odvedenie dažďových vôd
zo strechy budovy. Z dôvodu rekonštrukcie je potrebné pamätné tabule demontovať a nájsť
vhodné riešenie na ich umiestnenie. Po vzájomnej diskusii sa poslanci zhodli na umiestnení
objektu pre pamätné tabule v priestore za budovou obecného úradu, kde sa nachádza
kvetinový záhon.

9

Starosta obce poslancov oboznámil so Smernicou o verejnom obstarávaní, Smernicou
o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a s Organizačným poriadkom obecného úradu
obce Soľ. Poslanci navrhli, aby sa schéma Organizačného poriadku zverejnila na internetovej
stránke obce.

19. Diskusia
Ing. Jaroslav Kokinda – žiadal o skultúrnenie slepej ulice za bytovkami, ktorá sa využíva na
otáčanie automobilov a je v zlom stave. Taktiež žiadal, aby sa opakovane v miestnom
rozhlase upozorňovalo na zákaz vypaľovania trávy, či zákaz pálenia konárov a aby sa občania
informovali o možnosti vývozu biologického odpadu cestou obecného úradu. Poslanec sa
pýtal na termín realizácie chodníkov od ihriska smerom k Vranovu n/T. Starosta obce
odpovedal, že s výberom dodávateľov sa začne v druhej polovici marca a zároveň upozornil
na havarijný stav cesty na ulicu tzv. Kuriny, kde je viditeľný zosuv pôdy.
Mgr. Tatiana Kmecová sa pýtala, aké plány sú so starou MŠ, Martina Tirpáková
upozornila na havarijný stav budovy a na nebezpečenstvo ublíženia si na zdraví tých, ktorí
tento priestor navštevujú. Starosta obce vysvetlil, že zatiaľ sa v tomto smere neplánujú
žiadne aktivity. Do uvedeného priestoru sa zabezpečí tabuľa „Zákaz vstupu“.

20. Návrh na uznesenie
21. Záver
Starosta obce Ing. Jozef Berta sa v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom
Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 2. zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala:

Mgr. Katarína Adamová

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

Overovatelia:

Juraj Sukovský

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

Adam Ferko

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

Ing. Jozef Berta
starosta obce
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