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UZNESENIE č. 73/2019 

 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 06.09.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Informatívnu správu o plnení uznesení  Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 5. zasadnutia. 

 

 

B. Berie na vedomie: 

Informatívnu správa o plnení uznesení  Obecného zastupiteľstva obce Soľ zo 5. zasadnutia. 

 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 
 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 74/2019 

 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 06.09.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (novozvoleného riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho 

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

 

 

B. Berie na vedomie: 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (novozvoleného riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho 

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

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  
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Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                         starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 75/2019 

 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 06.09.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh na Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2019 – II. zmena. 

 

 

B. Schvaľuje: 

Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2019 – II. zmena. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 76/2019 

 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 06.09.2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh na Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2019 – III. zmena. 
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B. Schvaľuje: 

Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2019 – III. zmena. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 77/2019 

 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 06.09.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh konsolidovanej výročnej správy obce Soľ za rok 2018. 

 

 

B. Schvaľuje: 

Konsolidovanú výročnú správu obce Soľ za rok 2018. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

_________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 78/2019 

 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 06.09.2019 
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. 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2019. 

 

 

B. Schvaľuje: 

Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2019. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 
 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 79/2019 

 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 06.09.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2019. 

 

 

B. Schvaľuje: 

Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2019. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 
 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 80/2019 

 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 06.09.2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2019. 

 

 

B. Schvaľuje: 

Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2019. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 81/2019 

 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 06.09.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom   
„Obecný klub v obci Soľ“ v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja 

vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, kód výzvy: 

MAS_013/7.4/2. Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce 

a platným územným plánom obce.  

 

2. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

B. Schvaľuje: 

 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom   
„Obecný klub v obci Soľ“ v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja 
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vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, kód výzvy: 

MAS_013/7.4/2. Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce 

a platným územným plánom obce.  

 

2. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  1 (Ing. Mária Onderková)  

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 82/2019 

 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 06.09.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom   

„Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Soľ“ v rámci výzvy 

vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR  ako sprostredkovateľského orgánu pre časť 

operačného programu Ľudské zdroje zameranú na podporu dobudovania základnej 

technickej infraštruktúry, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1. Ciele projektu sú 

v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce.  

2. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov. 

3. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

B. Schvaľuje: 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom 

„ Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Soľ“ v rámci výzvy 

vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR  ako sprostredkovateľského orgánu pre časť 

operačného programu Ľudské zdroje zameranú na podporu dobudovania základnej 

technickej infraštruktúry, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1. Ciele projektu sú 

v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce. 

2. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov. 
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3. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná:  1 (Mgr. Jana Bertová) 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 83/2019 

 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 06.09.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

 

Návrh Vnútorného predpisu č. 1/2019 o vnútornom systéme podávania, preverovania 

a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

B. Berie na vedomie: 

 

Vnútorný predpis č. 1/2019 o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania 

oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná:  1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 84/2019 

 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 06.09.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

 

Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Soľ na základe výsledkov obchodnej 

verejnej súťaže vyhlásenej dňa 01.07.2019. 

 

 

B. Schvaľuje: 

 

Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Soľ, a to parcely registra „C“ parc. číslo 

1271/93 o výmere 65 m2, druh pozemku orná pôda, ktorá je zapísaná  

na liste vlastníctva č. 1776 k. ú. Soľ, v spoluvlastníctve obce Soľ (podiel pod B2  

v 2/3-tinách k celku o výmere 43,33 m2 z celkovej výmery pozemku 65 m2)  

do spoluvlastníctva účastníka obchodnej verejnej súťaže – kupujúceho – Alena Vidličková, 

rod. Čikalová, Soľ 528, 094 35 Soľ, za kúpnu cenu vo výške 5,- €/m2, ktorá bola ponúknutá 

v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej dňa 01.07.2019. 

 

Celková hodnota prevádzaného majetku je 5,- € x 43,33 m2 = 216,65 €  

(slovom dvestošestnásť eur a šesťdesiatpäť centov). 

 

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom  

číslo 32/2019 zo dňa 16.04.2019, vyhotoveným znalcom Ing. Eva Čech-Špireková v zmysle 

Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 

sumu 3,05 €/m2. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 
 
 
                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 85/2019 

 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 06.09.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
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A. Prerokovalo: 

 

Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Soľ na základe výsledkov obchodnej 

verejnej súťaže vyhlásenej dňa 01.07.2019. 

 

B. Schvaľuje: 

 

Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Soľ, a to parcely registra „C“ parc. 

číslo 1271/74 o výmere 117 m2, druh pozemku orná pôda, ktorá je zapísaná  

na liste vlastníctva č. 1738 k. ú. Soľ, v spoluvlastníctve obce Soľ (podiel pod B2  

v 2/3-tinách k celku o výmere 78 m2 z celkovej výmery pozemku 117 m2)  

do vlastníctva účastníka obchodnej verejnej súťaže – kupujúceho – Ján Goroľ, rod. 

Goroľ, Soľ 485, 094 35 Soľ, za kúpnu cenu vo výške 5,- €/m2, ktorá bola ponúknutá 

v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej dňa 01.07.2019. 

Celková hodnota prevádzaného majetku je 5,- € x 78 m2 = 390,- €  

(slovom tristodeväťdesiat eur). 

 

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom  
číslo 32/2019 zo dňa 16.04.2019, vyhotoveným znalcom Ing. Eva Čech-Špireková v zmysle 

Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 

sumu 3,05 €/m2. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 86/2019 

 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 06.09.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 



10 
 

 

Prevod vlastníctva k pozemkom na základe Návrhu Zmluvy o prevode vlastníctva 

predloženého Slovenským pozemkovým fondom, a to: 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1271/118 o výmere 28 m2, druh pozemku orná 

pôda, zapísaný na LV č. 1729 k. ú. Soľ 

(podiel pod B1 v 1/12-tine k celku o výmere 2,333 m2 a podiel pod B2 v 1/12 k celku 

o výmere 2,333 m2 z celkovej výmery novovytvoreného pozemku 28 m2), 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1272/48 o výmere 26 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 1729 k. ú. Soľ 

(podiel pod B1 v 1/12-tine k celku o výmere 2,166 m2 a podiel pod B2 v 1/12 k celku 

o výmere 2,166 m2 z celkovej výmery novovytvoreného pozemku 26 m2), 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1287/91 o výmere 5 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast, zapísaný na LV č. 1729 k. ú. Soľ 

(podiel pod B1 v 1/12-tine k celku o výmere 0,416 m2 a podiel pod B2 v 1/12 k celku 

o výmere 0,416 m2 z celkovej výmery novovytvoreného pozemku 5 m2), 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1271/97 o výmere 73 m2, druh pozemku orná 

pôda, zapísaný na LV č. 1781 k. ú. Soľ 

(podiel pod B1 v 5/10-tinách k celku o výmere 36,50 m2 a podiel pod B2 v 2/80-tinách 

k celku o výmere 1,825 m2 z celkovej výmery novovytvoreného pozemku 73 m2), 

ktoré sú vo vlastníctve nezistených vlastníkov a správe Slovenského pozemkového 

fondu.  
 
Celková prevádzaná výmera pozemkov je 48,155 m2. 

 

Kúpna cena: navrhovaná kúpnu cenu je 5,- €/m2. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 48,155 m2 x 5 €/m2 = 240,77 €  

(slovom dvestoštyridsať eur a sedemdesiatsedem centov) 

 

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 59/2018 zo dňa 

15.06.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Eva Čech Špireková v zmysle Vyhlášky MS SR  

č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, vo výške 3,05 €/m2 ako aj 

aktuálnym znaleckým posudkom č. 32/2019 zo dňa 16.04.2019, vyhotoveným znalcom Ing. 

Eva Čech Špireková v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 

hodnoty majetku, vo výške 3,05 €/m2. 
Dôvod prevodu nehnuteľností: prevod nehnuteľností sa uskutočňuje za účelom výstavby 

miestnej prístupovej komunikácie k naplánovanej individuálnej bytovej výstavbe a výstavbe 

bytov nižšieho štandardu podľa schváleného Územného plánu obce Soľ. 

 

 

 

 

B. Schvaľuje: 
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Prevod vlastníctva k pozemkom na základe Návrhu Zmluvy o prevode vlastníctva 

predloženého Slovenským pozemkovým fondom, a to: 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1271/118 o výmere 28 m2, druh pozemku orná 

pôda, zapísaný na LV č. 1729 k. ú. Soľ 

(podiel pod B1 v 1/12-tine k celku o výmere 2,333 m2 a podiel pod B2 v 1/12 k celku 

o výmere 2,333 m2 z celkovej výmery novovytvoreného pozemku 28 m2), 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1272/48 o výmere 26 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 1729 k. ú. Soľ 

(podiel pod B1 v 1/12-tine k celku o výmere 2,166 m2 a podiel pod B2 v 1/12 k celku 

o výmere 2,166 m2 z celkovej výmery novovytvoreného pozemku 26 m2), 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1287/91 o výmere 5 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast, zapísaný na LV č. 1729 k. ú. Soľ 

(podiel pod B1 v 1/12-tine k celku o výmere 0,416 m2 a podiel pod B2 v 1/12 k celku 

o výmere 0,416 m2 z celkovej výmery novovytvoreného pozemku 5 m2), 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1271/97 o výmere 73 m2, druh pozemku orná 

pôda, zapísaný na LV č. 1781 k. ú. Soľ 

(podiel pod B1 v 5/10-tinách k celku o výmere 36,50 m2 a podiel pod B2 v 2/80-tinách 

k celku o výmere 1,825 m2 z celkovej výmery novovytvoreného pozemku 73 m2), 

ktoré sú vo vlastníctve nezistených vlastníkov a správe Slovenského pozemkového 

fondu.  
 
Celková prevádzaná výmera pozemkov je 48,155 m2. 

 

Kúpna cena: navrhovaná kúpnu cenu je 5,- €/m2. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 48,155 m2 x 5 €/m2 = 240,77 €  
(slovom dvestoštyridsať eur a sedemdesiatsedem centov) 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 


