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Z Á P I S N I CA 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli,  

konaného dňa 26.04.2019 o 17.00 hod. 

v Kultúrnom dome v Soli 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 
 

Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 3. zasadnutí Obecného 

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

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neprítomný Adam Ferko. Starosta obce za 

zapisovateľku určil Mgr. Katarínu Adamovú, za overovateľov zápisnice Mgr. Michala Kureja 

a Martinu Tirpákovú. Do návrhovej komisie určil Mgr. Janu Bertovú, Mgr. Tatianu Kmecovú 

a Ing. Jaroslava Kokindu.  

 

Starosta obce prečítal program 3. zasadnutia OZ a dal hlasovať o jeho schválení. 
 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (starosta obce) vykonávajúceho verejnú 

službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme. 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho verejnú 

službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (hlavného kontrolóra) vykonávajúceho 

verejnú službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme. 

4. Správa z vykonanej finančnej kontroly inventúry a inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018. 

5. Prerokovanie realizácie naviac prác a spôsobu ich dofinancovania na stavbe „Zníženie 

energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Soľ“ 

6. Majetkové prevody. 

7. Informatívna správa k príprave projektu pre podanie žiadosti o NFP na zníženie 

nákladov na energie v budove komunitného centra.  

8. Prejednanie a schválenie Plánu obnovy verejnej kanalizácie a Plánu obnovy verejného 

vodovodu.  

9. Prejednanie žiadostí.  

10. Rôzne. 

11. Diskusia. 

12. Návrh na uznesenie. 

13. Záver.  
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Adam Ferko) 

 

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 2. zasadnutia, z celkového počtu 17 prijatých uznesení bolo 

16 uznesení splnených, jedno uznesenie je v plnení. Bez pozmeňujúcich návrhov. Starosta 

obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 48/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  1 Jozef Halas   

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

  

 

3. Majetkové priznania vedúcich zamestnancov  
 

Tretím bodom programu bolo prerokovanie Majetkového priznania vedúcich zamestnancov 

(starostu obce, riaditeľa ZŠ, hlavného kontrolóra) vykonávajúcich verejnú službu podľa  

ust. §-u 10 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Informácie 

o majetkovom priznaní predniesol starosta obce. Prítomní nemali pripomienky k tomuto 

bodu a taktiež sa do diskusie nikto neprihlásil, preto bol zo strany starostu obce daný návrh na 

hlasovanie za zobratie na vedomie majetkových priznaní vedúcich zamestnancov.  

 
Uznesenie č. 49/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

  

 

4. Správa z vykonanej finančnej kontroly inventúry a inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018. 
 

Starosta obce odovzdal slovo Ing. Jánovi Koscelníkovi, ktorý prítomných oboznámil 

s výsledkom inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov, zásob a rozdielov majetku 

a záväzkov k 31.12.2018 a to, že na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne 

nedostatky. Kontrolór obce vysvetlil, že inventarizácia bola vykonaná podrobne, precízne 
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a správne. V ZŠ čiastkové inventarizačné komisie na základe vykonanej fyzickej 

inventarizácie navrhli na vyradenie majetok v celkovej sume 11 136,62,-€. Na základe 

vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky. V diskusii Ing. Monika Sukovská 

upozornila na potrebu vyradiť 109 položiek z majetku obce. Komisii navrhla, aby sa 

navrhnutý materiál na vyradenie prehliadli a vyradili. Starosta obce následne dal hlasovať 

o zobratí na vedomie Správu z vykonanej finančnej kontroly zameranej na výsledky 

inventarizácie obce Soľ k 31.12.2018. 

 
Uznesenie č. 50/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

  

 

5. Prerokovanie realizácie naviac prác a spôsobu ich dofinancovania na 

stavbe „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci 

Soľ“ 

 
Starosta obce vysvetlil, že sa začala realizácia projektu na obecnom úrade firmou Betpres 

s.r.o. Vranov nad Topľou. Ide o rozsiahlu rekonštrukciu zameranú na zníženie energetickej 

náročnosti obecného úradu, ktorá ale nazahŕňa práce naviac - rekonštrukciu interiéru úradu 

(úprava elektrických rozvodov, vodovodu, podláh, ústredného kúrenia, výmenu dverí a pod.). 

Z uvedeného dôvodu je nutné rozhodnúť o prácach naviac a o spôsobe ich dofinancovania. 

Diskusia: Mgr. Michal Kurej odporučil, aby sa práce naviac vykonali, pretože je to potrebné. 

K jeho názoru sa pripojili ostatní poslanci, aj obecná rada. Jozef Halas upozornil na fakt, že 

s prácami naviac a s tým súvisiacimi výdavkami sa malo počítať skôr. Starosta obce objasnil, 

že pri podávaní projektov je proces ich schvaľovania náročný z časového aj obsahového 

hľadiska, preto práce naviac nebolo možné zahrnúť do rozpočtu projektu.  Po ukončení 

diskusie dal starosta obce hlasovať za návrh na uznesenie o realizácii prác naviac a o ich 

spôsobe dofinancovania. 

 

Uznesenie č. 51/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

  

 

6. Majetkové prevody 
 

Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou 

súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže  - parc. registra „C“ parc. číslo 

300/2 o výmere 29 m
2, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Podkladom prevodu je 

vyhotovený Geometrický plán č. 146/2018 z 09.10.2018 a úradne overený dňa 14.02.2019. 

Bez pozmeňujúcich návrhov a zmien. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh 

uznesenia. 
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Uznesenie č. 52/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko)  

 

Ing. Monika Sukovská predniesla návrh na odkúpenie nehnuteľností na vytvorenie cesty 

v rómskej osade. Celková cena prevádzaného pozemku je vo výške 1020,-€. Bez pripomienok 

a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 53/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný:  1 (Adam Ferko) 

 

 

7. Informatívna správa k príprave projektu pre podanie žiadosti o NFP na 

zníženie nákladov na energie v budove komunitného centra 

 
Starosta obce hneď v úvode tohto bodu podal vysvetlenie, že obecná rada neodporúča 

podanie žiadosti o NFP na zníženie nákladov na energie v budove komunitného centra 

a odporúča tento problém riešiť iným spôsobom. Inštalácia tepelného čerpadla by bola 

finančne nákladnejšia, ako napr. zrealizovanie plynového pripojenia a návratnosť investícii by 

bola zdĺhavá. Poslanci súhlasili s návrhom obecnej rady riešiť problém zníženia nákladov 

v budúcnosti iným, menej nákladnejším spôsobom. Starosta obce dal hlasovať za návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie č. 54/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

  

 

8. Prejednanie a schválenie Plánu obnovy verejnej kanalizácie a Plánu 

obnovy verejného vodovodu.  
 

Starosta obce v tomto bode programu podal vysvetlenie, že ide o povinné Plány obnovy 

verejnej kanalizácie a vodovodov v obci v zmysle zákona na obdobie 10 rokov. Bez diskusie, 

návrhov a pripomienok, preto dal starosta obce hlasovať za uznesenia na schválenie Plánu 

obnovy verejného vodovodu a následne verejnej kanalizácie. 

 

Uznesenie č. 55/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu na obnovu verejného vodovodu:  
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Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko)  

 

Uznesenie č. 56/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu na obnovu verejnej kanalizácie:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

  

 

9. Prejednanie žiadostí 

 
Šrojtová Emília, Rudlov 187, 094 35 - oznámenie o ukončení prevádzky, predmet: Kúpa 

tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) – od 30.03.2019. 

Anna Masičová, Sídl. 1. Mája 72/1, 093 01 Vranov nad Topľou - oznámenie o otvorení 

prevádzky, predmet: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) – od 30.03.2019. 

Uvedené oznámenie berú poslanci Obecného zastupiteľstva na vedomie. 

 

 

10. Rôzne 
 

Starosta obce poďakoval všetkým zamestnancom za prípravu veľkonočnej výzdoby v obci, 

najmä však poslancovi Jurajovi Sukovskému, ktorý mal veľký podiel na príprave 

veľkonočných rekvizít. Taktiež poďakoval za vydanie 1. oficiálneho čísla občasníka, ktorý 

obyvateľov informoval o všetkých udalostiach v obci, menovite Ing. Monike Sukovskej, pod 

vedením ktorej tieto noviny boli vydané.  

 

 

11. Diskusia 
 

Starosta obce upozornil na havarijný stav cesty, na zosuv pôdy, smerom od hlavnej cesty na 

ulicu tzv. Kuriny. Mgr. Michal Kurej navrhol opravu vybudovaním oporného múra 

a chodníkov v tomto úseku cesty. Zároveň navrhol, aby zamestnanci (miestne občianske 

poriadkové služby, ďalej len MOPS) boli primerane vybavení oblečením a pracovnými 

pomôckami, aby boli dôstojne ustrojení pri výkone svojej činnosti. Starosta obce s návrhom 

súhlasil a vysvetlil, že bol prepracovaný a schválený projekt MOPS, kde budú paušálne 

výdavky aj na zakúpenie oblečenia na rozdiel od aktuálneho projektu, kde sa paušálne 

výdavky používajú na zaplatenie minimálnej mzdy MOPS. 

 

 

12. Návrh na uznesenie 
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13. Záver 

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

Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 3. zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

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

 

       

Overovatelia:              Mgr. Michal Kurej    ............................................ 

                                     

 

                                Martina Tirpáková    ........................................... 

 

 

 

 

         Ing. Jozef Berta 

           starosta obce 


