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Z Á P I S N I CA 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli,  

konaného dňa 21.06.2019 o 17.00 hod. 

v Kultúrnom dome v Soli 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 
 

Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 5. zasadnutí Obecného 

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

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neprítomní Mgr. Jana Bertová a  Adam Ferko. 

Starosta obce za zapisovateľku určil Mgr. Katarínu Adamovú, za overovateľov zápisnice 

Mgr. Tatianu Kmecovú a Ing. Jaroslava Kokindu. Do návrhovej komisie určil poslancov: 

Martinu Tirpákovú, Jozefa Halasa a Ing. Máriu Onderkovú. 

 

Starosta obce prečítal program 5. zasadnutia OZ a dal hlasovať o jeho schválení. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Plán kontrolnej a ostatnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ za II. polrok 2019. 

4. Návrh na vymenovanie riaditeľa ZŠ Soľ na obdobie 2019 – 2024. 

5. Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2019 – II. zmena. 

6. Záverečný účet obce Soľ za rok 2018. 

7. Výročná správa obce Soľ za rok 2018. 

8. VZN č. 43/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Soľ. 

9. VZN č. 44/2019 ktorým sa mení VZN č. 35/2017 o podmienkach poskytovania 

príspevku na stravovanie dôchodcov. 

10. Návrh na neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku a fyzickú likvidáciu hnuteľného 

majetku. 

11. Majetkové prevody. 

12. Prerokovanie posunu termínu čerpania úveru schváleného uznesením č. 354/2018. 

13. Prejednanie žiadostí. 

14. Rôzne. 

15. Diskusia. 

16. Návrh na uznesenie. 

17. Záver. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 
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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  zo  4. zasadnutia, boli prijaté a splnené štyri uznesenia. Bez 

pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 61/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomní: 2 (Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

   

  

3. Plán kontrolnej a ostatnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ za II. 

polrok 2019 

 
Kontrolór obce Ing. Ján Koscelník oznámil, že v kontrolnej činnosti sa zameria na kontrolu 

účtovných pokladničných dokladov z  II. polroka 2018 a I. polroka 2019, na kontrolu 

hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2018, na kontrolu čerpania dotácií za rok 

2018 a na kontrolu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za rok 2018 

v Základnej škole v Soli. V prípade požiadavky Obecného zastupiteľstva (OZ) alebo starostu 

obce vykoná mimoriadnu kontrolu, ak vec neznesie odklad. Bez diskusie a pripomienok, 

starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 62/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomní: 2 (Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

4. Návrh na vymenovanie riaditeľa ZŠ Soľ na obdobie 2019 – 2024 
 

Ing. Jozef Berta slávnostne odovzdal menovací dekrét novozvolenému riaditeľovi ZŠ Soľ   

PaedDr. Pavlovi  Hybalovi na obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2024. 
 

 

5. Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2019 – II. zmena 
 
Mgr. Anna Hurná podrobne vysvetlila všetky zmeny v rozpočte podľa pripraveného materiálu, 

najprv vysvetlila zmeny v príjmovej časti rozpočtu, potom zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu. 

Celkový rozpočet sa navýšil o 162 261,-€. Najväčšiu zmenu rozpočtu vo výške 100 000,-€ tvoria 

bankové úvery v rámci prác naviac pri rekonštrukcii budovy obecného úradu. Bez návrhov a zmien. 

Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na zmenu rozpočtu.  
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Uznesenie č. 63/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomní: 2 (Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

6. Záverečný účet obce Soľ za rok 2018 

 
Mgr. Anna Hurná vysvetlila, že rozpočet obce za rok 2018 bol zostavený takto: bežný 

rozpočet ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový, ktorý bol upravený o rozdiel 

finančných operácií a o vylúčenie z prebytku. Poukázala tiež na rozbor plnenia príjmov 

a výdavkov za rok 2018. V časti prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

objasnila, že celkový výsledok hospodárenia obce je +14 484,47,-€ (prebytok). Minimálne 

10% prebytku je potrebné použiť na tvorbu rezervného fondu. Stanovisko hlavného kntrolóra 

k Záverečnému účtu a rozpočtovému hospodáreniu je bez výhrad. Ing. Ján Koscelník 

vysvetlil, že rezervný fond je možné čerpať za osobitných podmienok, nie na bežné výdavky, 

iba na mimoriadne udalosti a čerpanie schvaľuje OZ. Ing. Jaroslav Kokinda navrhol celú 

sumu prebytku presunúť do rezervného fondu. Po ukončení diskusie dal starosta obce 

hlasovať za schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018 bez výhrad a za použitie prebytku 

vo výške 14 484,47,-€ zisteného podľa § 16 ods. 6 na tvorbu rezervného fondu.  

 
Uznesenie č. 64/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomní: 2 (Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

7. Výročná správa obce Soľ za rok 2018 

 
Mgr. Anna Hurná prítomných oboznámila s poslaním a charakteristikou hospodárenia 

účtovnej jednotky – Obce Soľ podľa pripraveného dokumentu pod názvom „Návrh – 

Individuálna výročná správa Obce Soľ za rok 2018“.  Hospodárenie obce sa riadilo podľa 

schváleného rozpočtu na rok 2018, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný. Obec Soľ dosiahla 

v roku 2018 prebytkový bežný rozpočet v sume 84 195,60,-€ a schodkový kapitálový 

rozpočet v sume 78 938,68,-€, ktorý bol upravený o rozdiel finančných operácií v sume 

45 110,12,-€. Bez pripomienok a návrhov. Starosta obce dal hlasovať za schválenie Výročnej 

správy obce Soľ za rok 2018.  

 
Uznesenie č. 65/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomní: 2 (Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 



4 

8. VZN č. 43/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Soľ 

 
Mgr. Anna Hurná vysvetlila, že vo VZN č. 43/2019 je navrhnutý spôsob financovania 

školského stravovania v súvislosti so zmenou od 01.09.2019, kedy bude deťom v MŠ 

(predškolákom) a žiakom ZŠ poskytnutá dotácia vo výške 1,20,-€ zo strany štátu na podporu 

dieťaťa k stravovacím návykom. Podmienkou je, aby dieťa, ktoré sa zúčastní školského 

vyučovania jedlo skutočne odobralo. V prípade, že sa vyučovacieho procesu zúčastní a stravu 

neodoberie, zákonný zástupca je povinný uhradiť plnú výšku nákladov za nákup potravín 

a režijných nákladov. Zúčtovanie nedoplatkov sa vykoná v dvoch termínoch a to k 31.01. 

a k 30.06. daného školského roka. Diskusia: PaedDr. Pavol Hybala povedal, že ZŠ 

pripravuje systém, ktorý  by zabezpečil, aby stravník stravu odobral, ak sa vyučovania 

zúčastní. Martina Tirpáková navrhla zabezpečiť so zákonnými zástupcami, aby stravu ich 

deti odoberali, prípadne aby nebol problém s úhradou neodobratej stravy. Po ukončení 

diskusie dal starosta obce hlasovať za pripravený návrh VZN č. 43/2019.  

 

Uznesenie č. 66/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomní: 2 (Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

9. VZN č. 44/2019 ktorým sa mení VZN č. 35/2017 o podmienkach 

poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov 

 
Ing. Monika Sukovská, ktorá pripravila VZN č. 44/2019 vysvetlila, že zmena súvisí so 

zmenou systému financovania školského stravovania.  Z dôvodu zmeny výšky stravnej 

jednotky sa zvýšila aj výška príspevku na stravovanie dôchodcov o 0,20 centov. Obec Soľ 

preto navrhuje, aby si stravník – dôchodca zaplatil 0,10 centov a obec mu prispeje rovnakou 

čiastkou - 0,10 centami. Diskusia: Jozef Halas sa opýtal, koľkým stravníkom obec prispieva 

na stravu mesačne. Mgr. Anna Hurná odpovedala, že 20 až 21 dôchodcov odoberá stravu zo 

ZŠ Soľ a 10 až 11 dôchodcov z iných zariadení. Starosta obce dal hlasovať za pripravený 

návrh uznesenia č. 44/2019. 

 

Uznesenie č. 67/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomní: 2 (Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

10. Návrh na neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku a fyzickú likvidáciu 

hnuteľného majetku 

 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že predmetom predkladaného návrhu je návrh na 

neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku obce Soľ v celkovej 
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obstarávacej cene 6 058,28 €, ktorého zostatková hodnota je 0 €. Návrh bol prerokovaný 

Vyraďovacou komisiou, ktorá dňa 05.06.2019 vykonala fyzickú kontrolu majetku 

navrhnutého na vyradenie na základe fyzickej inventarizácie vykonanej ku dňu 31.12.2018 

a dokladovú kontrolu majetku vyradeného z dôvodu prebytočnosti. Vyraďovacia komisia 

v zložení Mgr. Michal Kurej, Ing. Jaroslav Kokinda a Jozef Halas považujú majetok 

navrhnutý na vyradenie za neupotrebiteľný a navrhujú jeho fyzickú likvidáciu. Taktiež 

vysvetlila, že nie je potrebné schvaľovanie likvidácie majetku obecným zastupiteľstvom, ak je 

suma neupotrebiteľného majetku do 3500,-€. Bez pozmeňujúcich pripomienok a návrhov. 

Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 68/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomní: 2 (Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

11. Majetkové prevody 

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

prístupovej komunikácie k naplánovanej výstavbe a výstavbe bytov nižšieho štandardu 

v rómskej osade. Celková cena prevádzaného pozemku je vo výške 925,30,-€. Bez 

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

uznesenia. 

 

Uznesenie č. 69/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomní: 2 (Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

11/1 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou 

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

1271/93 o výmere 65 m
2, 

druh pozemku orná pôda, LV 1776, k. ú. Soľ, na základe žiadosti 

pani Aleny Vidličkovej, Soľ 528. Bez pozmeňujúcich návrhov a zmien. Starosta obce dal 

hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 70/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomní: 2 (Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 
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11/2 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou 

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

1271/74 o výmere 117 m
2, 

druh pozemku orná pôda, LV 1738, k. ú. Soľ, na základe žiadosti 

pána Jána Goroľa, Soľ 485. Bez pozmeňujúcich návrhov a zmien. Starosta obce dal hlasovať 

za pripravený návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 71/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomní: 2 (Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

12. Prerokovanie posunu termínu čerpania úveru schváleného uznesením  

č. 354/2018 

 
Starosta obce prítomným poslancom vysvetlil, že je potrebné vybaviť posun čerpania 

schváleného, ale nečerpaného úveru a posun prvej splátky  a splatnosti úveru o 6 mesiacov. 

Posledné čerpanie úveru by sa posunulo do 31.12.2019, prvá splátka by bola 25.01.2020 

a posledná 25.12.2023. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal 

hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

  

Uznesenie č. 72/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomní: 2 (Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

13. Prejednanie žiadostí 

 

Ján Goroľ – žiadosť o odkúpenie pozemku - pozemok v k. ú. Soľ evidovaný na LV 

1738, parcela registra C, par. č. 1271/74 o výmere 117 m2 na výstavbu rodinného domu. 

Žiadosť prejednaná v rámci bodu majetkové prevody (11/2). 

 

Alena Vidličková – žiadosť o odkúpenie pozemku - pozemok v k. ú. Soľ 

evidovaný na LV 1776, parcela registra C, par. č. 1271/93 o výmere 65 m2 na výstavbu 

rodinného domu. Žiadosť prejednaná v rámci bodu majetkové prevody(11/1). 

 

Adriana Jarková, Soľ 487 – 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.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za:   7   

Proti:   0  
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Zdržal sa:  0   

Neprítomní: 2 (Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

Ing. Pavol Caban, Michalok 1 – žiadosť o pridelenie nájomného bytu - – 

vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe Obec Soľ nemá žiadne nájomné byty, bude žiadosť 

zaradená do evidencie žiadateľov o byt.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomní: 2 (Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

14. Rôzne 

 
Ing. Mária Onderková v súvislosti so súdnym pojednávaním vyzvala starostu obce 

a právneho zástupcu, ktorý obec v súdnom spore zastupuje k urgovaniu okresného súdu 

k stanoveniu termínu pojednávania, aby nedochádzalo k zbytočným prieťahom konania a aby 

sme si aj takýmto spôsobom hájili záujmy obce. Starosta obce súhlasil s tým, že obec sa 

obráti na súd o poskytnutie informácií, kedy je súdne pojednávanie naplánované a na 

najbližšom zasadnutí o tom bude informovať OZ. 

Starosta obce informoval o činnosti obecnej knižnice (beseda s Banášom, schválenie dotácie 

z Ministerstva kultúry, atď.), kde je zamestnaná p. Kubačková na polovičný úväzok. 

V súvislosti so ZŠ poukázal na potrebu oplotenia a o jednaní a prvých cenových ponukách. 

Poslancom oznámil plán zasadnutí na II. polrok – 06.09.2019, 15.11.2019, 13.12.2019 

a 30.12.2019. 

 

 

15. Diskusia 

 
Jozef Halas v mene občanov, ktorých príbuzní sú pochovaní na tzv. americkom cintoríne 

predniesol návrh, aby obec tento priestor kosila a udržiavala v poriadku. Starosta obce 

v súvislosti s touto požiadavkou poukázal na potrebu zamestnať nového správcu cintorína, 

ktorý by mohol aj v tomto smere dopomôcť k udržiavaniu poriadku na cintoríne. Aktuálne je 

obtiažne kosiť uvedený priestor na cintoríne, keďže hroby sú ohraničené a sú na nich kahance, 

vázy, vence  a pod., môže dôjsť k ich poškodeniu. Mgr. Tatiana Kmecová a Juraj Sukovský 

súhlasili s názorom, že je potrebné v čo najkratšom čase získať nového správcu cintorína na 

základe ponuky na obecnej internetovej stránke, prípadne oznamom v miestnej tlači. Martina 

Tirpáková požiadala o sprehľadnenie výhľadu ulice pri súp. č. 159 orezaním vŕby. Mgr. 

Tatiana Kmecová navrhla opraviť hodiny na Dome služieb, ktoré poskytujú nesprávne 

informácie o teplote. Juraj Sukovský na základe zhodného názoru obecnej rady poukázal na 

potrebu vykonávania upratovania počas víkendov najmä v centre obce. Starosta obce 

s požiadavkami súhlasil a konkrétne upozornenia bude riešiť.  

 

 

16. Návrh na uznesenie 
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17. Záver 

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

Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 5. zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

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

 

       

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

                                     

 

                                Ing. Jaroslav Kokinda   ............................................ 

 

 

 

 

         Ing. Jozef Berta 

           starosta obce 


