
1 

 

 

Z Á P I S N I CA 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli,  

konaného dňa 06.09.2019 o 17.00 hod. 

v Kultúrnom dome v Soli 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 
 

Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 6. zasadnutí Obecného 

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

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neprítomná: Mgr. Jana Bertová. Starosta obce za 

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

a Jozefa Halasa. Do návrhovej komisie určil poslancov: Mgr. Tatianu Kmecovú, Ing. 

Jaroslava Kokindu, Ing. Máriu Onderkovú. 

 

 

Starosta obce všetkých privítal a prečítal program 6. zasadnutia OZ a dal hlasovať o jeho 

schválení. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (novozvoleného riaditeľa ZŠ) 

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

verejnom záujme. 

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

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

6. Konsolidovaná výročná správa obce Soľ za rok 2018. 

7. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2019.  

8. Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2019.  

9. Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2019. 

10. Žiadosť o NFP pre projekt ,,Obecný klub v obci Soľ“.  

11. Žiadosť o NFP pre projekt ,,Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry 

v obci Soľ“.  

12. Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti.  

13. Majetkové prevody.  

14. Informácie ku príprave akcie Guláš majster 2019. 

15. Prejednanie žiadostí.  

16. Rôzne. 

17. Diskusia. 

18. Návrh na uznesenie. 

19. Záver.  
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

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

Starosta obce navrhol, aby sa program doplnil o jeden bod a to: „Predstavenie firmy KOSIT“ 

a zároveň, aby sa zaradil hneď za prvým bodom, a prejednával by sa v druhom bode. Všetky 

ostatné body by sa posunuli.  

 

2. Predstavenie firmy KOSIT. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (novozvoleného riaditeľa ZŠ) 

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

práce vo verejnom záujme. 

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

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

7. Konsolidovaná výročná správa obce Soľ za rok 2018. 

8. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2019.  

9. Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2019.  

10. Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2019. 

11. Žiadosť o NFP pre projekt ,,Obecný klub v obci Soľ“.  

12. Žiadosť o NFP pre projekt ,,Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry 

v obci Soľ“.  

13. Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti.  

14. Majetkové prevody.  

15. Informácie ku príprave akcie Guláš majster 2019. 

16. Prejednanie žiadostí.  

17. Rôzne. 

18. Diskusia. 

19. Návrh na uznesenie. 

20. Záver.  

 

Pretože nikto z prítomných inú zmenu a doplnenie nenavrhol, starosta obce dal hlasovať za 

doplnenie programu rokovania o jeden bod.  

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu doplneného programu zasadnutia:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

2. Predstavenie firmy KOSIT 

 
Starosta obce predstavil p. Barteka z firmy KOSIT, ktorý následne prezentoval ponuku fi 

zameranú na zber a likvidáciu objemného odpadu. Firma KOSIT sa zameriava na 

zefektívnenie systému triedenia odpadu. Obci ponúka nádoby na separovaný zber (farebne 
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rozlíšené) za výhodnú cenu, prípade potreby firma poskytne nádoby aj na splátky na obdobie 

5 rokov a to bezúročne. Ďalšou prezentovanou výhodou firmy KOSIT je auto s vážiacim 

systémom, čo zabezpečí presné váženie odpadu za obec. A treťou výhodou by bola výhodne 

dojednaná cena za odvoz, likvidáciu a uloženie odpadu v prípade, ak by sa obec rozhodla 

využívať fi KOSIT. Starosta obce objasnil, že aktuálne platnú zmluva s firmou, ktorá 

zabezpečuje vývoz, likvidáciu a uloženie odpadov, je možné vypovedať až na budúci rok, 

preto je potrebné rozmýšľať o ponuke a zvážiť vhodnosť a účelnosť zmeny zmluvy. 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 
 

Kontrolór obce Ing. Ján Koscelník podľa Informatívnej správy o plnení uznesení OZ obce 

Soľ prítomných oboznámil, že  z 5. zasadnutia boli prijaté a zároveň aj splnené dvanásť 

uznesení. Bez pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na 

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 73/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

4. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (novozvoleného riaditeľa 

ZŠ) vykonávajúceho verejnú službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. 

z. o výkone práce vo verejnom záujme 

 
Starosta obce prítomným predložil nulové majetkové priznanie novozvoleného riaditeľa ZŠ 

Soľ. Bez pozmeňujúcich pripomienok a návrhov. Starosta obce dal hlasovať za pripravený 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 74/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

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

 
Riaditeľ ZŠ objasnil, že ide o úpravu nenormatívnych finančných prostriedkov  

a to o navýšenie príspevku na asistenta učiteľa, príspevku na nákup učebníc (prvouky), 

príspevku na nákup učebníc cudzieho jazyka (anglického) a príspevku na odchodné 

v celkovej sume 5 983,-€.  Starosta obce vyzval poslancov na diskusiu, nikto nemal návrhy na 

zmeny a ani pripomienky, preto dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia o II. zmene 

rozpočtu ZŠ Soľ. 
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Uznesenie č. 75/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

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

 
Mgr. Anna Hurná podľa pripraveného materiálu vysvetlila, zmeny zahrnuté do III. zmeny 

rozpočtu, príjmy z prenájmu Domu smútku, poplatky v MŠ a ŠKD, vrátky za energiu, transfér 

na matriku, stravu žiakov v HN, projekt P50j, NP PRIM a P54 a výdavky (podielové dane, 

projekty). Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za 

pripravené uznesenie, za III. zmenu rozpočtu obce Soľ. 

 

Uznesenie č. 76/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

7. Konsolidovaná výročná správa obce Soľ za rok 2018 

 
Konsolidovanú výročnú správu obce Soľ za rok 20018 pripravila Mgr. Anna Hurná, ktorá 

poukázala na jej rozsiahly   obsah,  na údaje  o obci  Soľ  rozšírené  o údaje  Základnej  školy. 

V správe sú uvedené identifikačné údaje obce, základná charakteristika obce, poslanie, vízie 

a ciele obce, informácie o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctva, hospodársky 

výsledok za rok 2018 a ostatné dôležité informácie. Výročná správa je zverejnená na webovej 

stránke obce. Bez námietok a doplnení. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie č. 77/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

8. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2019 

 
Riaditeľ ZŠ podrobne predniesol Komentár k plneniu rozpočtu ZŠ Soľ k 30.06.2019 za 

základnú školu, školskú jedáleň a školský klub detí. Výška schváleného rozpočtu predstavuje 

1 215 460,-€, z toho prenesené kompetencie 950 065,-€, nenormatívne prostriedky 81528,-€, 

hmotná núdza 36 000,-€, originálne kompetencie 103 167,-€ a potraviny školskej jedálne 

45 000,-€. Poslanci si informácie o rozpočte prehliadli v pripravenom dokumente, v ktorom 

boli všetky položky prehľadne vyčíslené. V závere bol popísaný a vyčíslený stav účtov -  
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finančných prostriedkov k 30.6.2019. Bez pozmeňujúcich návrhov a pripomienok. Starosta 

obce dal hlasovať za schválenie rozboru hospodárenia ZŠ za I. polrok 2019. 

Uznesenie č. 78/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

9. Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2019  

 
Správu k Rozboru hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2019 pripravila a predniesla Mgr. 

Anna Hurná, ktorá zároveň podrobne vysvetlila jej obsah. Plnenie príjmov za I. polrok 2019 

bolo splnené na 39,15 %, výdavkov na 32,50 %. Pohľadávky za obec sú vo výške 16 443,59,-

€ a sú za nájomné byty, komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, návratné sociálne výpomoci. 

Ing. Anna Hurná poukázala na skutočnosť, že obec má rozpracované rôzne projekty 

a niektoré financie sa obci preplácajú s oneskorením a taktiež obec čaká na záverečnú fázu 

platieb, kedy nám pomerná časť financií bude vrátená. Bez pripomienok a pozmeňujúcich 

návrhov. Starosta obce dal hlasovať za schválenie Rozboru hospodárenia obce Soľ za I. 

polrok 2019.  

 
Uznesenie č. 79/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

10. Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2019 

 
Mgr. Anna Hurná, ktorá dokument Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 

2019 vypracovala, podrobne komentovala príjmovú a výdavkovú časť. V príjmovej časti 

vysvetlila vyčíslené daňové a nedaňové príjmy, granty a transfery a nakoniec príjmy spolu – 

schválené, upravené, skutočné. Vo výdavkovej časti vysvetlila, že je vytvorených 5 

programov a 26 podprogramov a zároveň na koľko % sa jednotlivé podprogramy plnia. 

V sumarizácii výdavkov poukázala na vyčíslenie schváleného, upraveného a skutočného 

rozpočtu na rok 2019 v bežných a kapitálových výdavkoch a vo výdavkoch na finančné 

operácie a výdavky ZŠ, a aké je ich percentuálne plnenie. Do diskusie sa nikto neprihlásil, 

starosta obce dal hlasovať za predložený návrh na schválenie Rozboru programového 

rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2019. 

 

Uznesenie č. 80/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 
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11. Žiadosť o NFP pre projekt ,,Obecný klub v obci Soľ“  
 

Starosta obce vysvetlil, že ide o žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie 

miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo so  zameraním na trávenie voľného 

času a šírenie kultúry. Realizáciou projektu by obec zrekonštruovala dve miestnosti na 

prízemí v budove Domu služieb, s. č. 106 vo vlastníctve obce. Vynovené priestory by obec 

mohla poskytovať miestnym záujmovým skupinám pôsobiacim v obci, ktoré podporujú 

spoločenský a kultúrny život obyvateľov. Diskusia: Jozef Halas vyjadril názor, že pre 

združenia by možno boli vhodnejšie priestory mimo centra obce, ale myšlienka je dobrá 

a podporí ju. Ing. Jaroslav Kokinda sa pýtal na to, ako sa vyrieši súčasný prenájom 

miestností. Starosta obce odpovedal, že postupovať sa bude podľa podmienok nájomnej 

zmluvy. Mgr. Tatiana Kmecová vyjadrila názor, že v prípade získania nenávratného 

finančného príspevku by išlo o vhodné investovanie zo strany obce. Po ukončení diskusie dal 

starosta obce hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 
Uznesenie č. 81/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  1 (Ing. Mária Onderková)   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

12. Žiadosť o NFP pre projekt ,,Podpora dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry v obci Soľ“ 

 
Starosta obce vysvetlil, že cieľom projektu „Podpora dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry v obci Soľ“ je prostredníctvom rekonštrukcie a výstavby chodníkov, ciest 

a verejného osvetlenia dobudovať technickú infraštruktúru obce pre zabezpečenie spojenia 

rómskeho separovaného osídlenia s infraštruktúrou obce vedúcou k základnej infraštruktúre 

obce - ZŠ, OcÚ, SAD, pošta a zdravotné stredisko. Diskusia: Mgr. Michal Kurej sa pýtal, 

v akom poradí je tento projekt s poukázaním na skutočnosť, či máme dostatok financií na 

spolufinancovanie a tiež na fakt, že potrebný je aj chodník na tzv. Kurinách. Juraj Sukovský 

súhlasil s tým, že ide o riziko, ale chodníky a cesta sú potrebné. Ing. Mária Onderková 

taktiež prezentovala názor, že napriek riziku je tu šanca získať veľa vo forme nenávratného 

finančného príspevku na investíciu, ktorá je potrebná. Starosta obce vysvetlil, že ak by 

projekt bol schválený, jeho realizácia by bola až koncom roka 2020, prípadne začiatkom roka 

2021.  Po ukončení diskusie dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 82/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 
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13.Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti 

 

Kontrolór obce Ing. Ján Koscelník oznámil, že od 1.3.2019 nadobudol účinnosť nový 

zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, ktorý ukladá povinnosť mať spracovanú 

smernicu a poverenú zodpovednú osobu pre organy verejnej moci najneskôr do 30.9.2019. 

Z uvedeného dôvodu sa musela vypracovať nová smernica na základe aktuálneho zákona. Bez 

pozmeňujúcich návrhov a pripomienok. Starosta obce dal hlasovať o pripravenom návrhu na 

uznesenie. 

 
Uznesenie č. 83/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

 

14. Majetkové prevody 

 
14/1 Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

obce na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 01.07.2019 – parcela 

registra „C“ parc. číslo 1271/93 o výmere 65 m2 - orná pôda, kúpna cena vo výške 5,-€/m2. 

Celková cena prevádzaného pozemku je vo výške 216,65,-€. Bez pripomienok 

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

 

Uznesenie č. 84/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

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

 

14/2 Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

obce na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 01.07.2019 – parcela 

registra „C“ parc. číslo 1271/74 o výmere 117 m2 - orná pôda, kúpna cena vo výške 5,-€/m2. 

Celková cena prevádzaného pozemku je vo výške 390,00,-€. Bez pripomienok 

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

 
Uznesenie č. 85/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

14/3 Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o prevod vlastníctva k pozemkom na základe 

Návrhu Zmluvy o prevode vlastníctva predloženého Slovenský pozemkovým fondom. Celková 

prevádzaná výmera pozemkov je 48,155 m2, navrhovaná kúpna cena vo výške 5,-€/m2. 
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Celková kúpna cena prevádzaného pozemku je vo výške 240,77,-€. Bez pripomienok 

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

 

Uznesenie č. 86/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

15. Informácie ku príprave akcie Guláš majster 2019 
 

Mgr. Gabriela Mrusková oboznámila prítomných o naplánovanom priebehu akcie Guľaš 

majster 2019. Prihlásených je 10 súťažných družstiev, prvé tri budú odmenené darčekovými 

košmi, ostatné družstvá budú odmenené symbolicky. Po ukončení súťaže bude kultúrny 

program v pokračovať v kultúrnom dome, vystúpia mužská spevácka skupina Parobčaci, 

folklórna skupina Kapušančan a spevácka skupina Soľanske nevesty. 

 

 

16. Prejednanie žiadostí 
 

Pavol Berta – osobne predniesol žiadosť o výstavbu cesty na ulici pred súpisným číslom 35. 

Po prejednaní žiadosti sa poslanci OZ zhodli, že vzhľadom na opodstatnenosť požiadavky 

bude kladne vybavená, ale rozpočet je už pre rok 2019 schválený, preto výstavba požadovanej 

cesty bude zahrnutá do rozpočtu v I. polroku 2020.  

 

Ján Stoj - požiadal písomne o predaj pozemku - parcela registra „E“ parc. č. 1961/3 ostatná 

plocha o výmere 114 m2 v  k. ú. Soľ, ktorá je vo vlastníctve Obce Soľ. Poslanci OZ sa po 

vzájomnej diskusii dohodli, že s predajom uvedeného pozemku súhlasia ak bude zrealizovaný 

formou verejnej obchodnej súťaže. Podmienky súťaže budú vyhlásené na najbližšom 

zasadnutí OZ. Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh predaja vyššie uvedeného 

pozemku. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

Martin Kertis - požiadal o ukončenie nájomného vzťahu -  byt č. 6 v bytovom dome s. č. 

403. Poslanci OZ Soľ súhlasili s ukončením platnosti zmluvy na nájomný byt č. 6 v bytovom 

dome v Soli,  s. č. 403 s nájomcom Martinom Kertisom a manželkou Mgr. Ivetou Kertisovou 

k 30.09.2019. Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh ukončenia nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 
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Matúš Hardoň – požiadal o pridelenie nájomného bytu č. 6 v bytovom dome s. č. 403. 

Poslanci obecného zastupiteľstva Soľ súhlasili s pridelením nájomného bytu č. 6 v bytovom 

dome v Soli s. č. 403 pod podmienkou, že pred podpisom, najneskôr však pri podpise 

nájomnej zmluvy,  uhradí finančnú zábezpeku v pokladni OcÚ Soľ. Starosta obce dal 

hlasovať za predložený návrh o pridelení nájomného bytu č. 6. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

Morales - žiadosť o odpredaj, resp. prenájom časti pozemku parcely registra „C“ parc. č. 

1026 ostatná plocha, k. ú. Soľ, vo vlastníctve Obce Soľ (26,4 m2 + 1 m2). Poslanci OZ Soľ sa 

zhodli na tom, že keďže celková výmera uvedeného pozemku je 2226 m2, z dôvodu 

spresnenia, kde sa bude plocha prenájmu nachádzať a o akú výmeru prenájmu pôjde, je 

potrebné vyhotovenie geometrického plánu s určením presnej plochy a výmery na prenájom 

na vyššie uvedenej parcele. Na časť pozemku s presnou výmerou vyznačenou v 

geometrickom pláne zhotovenom pre účel prenájmu časti parcely registra „C“ parc. č. 1026 

ostatná plocha, k. ú. Soľ, vo vlastníctve Obce Soľ, obecné zastupiteľstvo súhlasí 

s uzatvorením nájomnej zmluvy na dobu 15 rokov. Starosta obce dal hlasovať za návrh na 

prenájom časti parcely registra „C“ parc. č. 1026 ostatná plocha na dobu 15 rokov. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

Apoštolská cirkev –  žiadosť o vyjadrenie sa k územnému konaniu na stavbu zborového 

domu, na pozemkoch, parcely registra „C“ parcelné čísla 1271/144 a 1271/145. Poslanci po 

prejednaní žiadosti zistili, že ide o parcely, ktoré sa nachádzajú v lokalite určenej na výstavbu 

rodinných domov, preto je potrebné zmeniť danú lokalitu na lokalitu  občianskej vybavenosti 

a to zmenou územného plánu obce. Apoštolská cirkev môže písomne požiadať o zmenu ÚPN-

O Soľ na najbližšom zasadnutí. Starosta obce dal hlasovať za návrh na odpoveď Apoštolskej 

cirkvi: 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomná: 1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

Anna Masičová, sídl. 1. mája 72/1, 093 01 Vranov nad Topľou – oznámenie zmeny 

údajov -  oznámenie zmeny údajov v živnostenskom registri, predmet: Kúpa tovaru na účely 

jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod) – od 08.08.2019, stav – neaktívny, druh zmeny – zrušenie. 

 

Ing. Vladimír Šrojta – AGRO-SOFT, 094 35 Rudlov 187 - oznámenie zmeny údajov – 

oznámenie zmeny údajov v živnostenskom registri, predmet: Kúpa tovaru na účely jeho 
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predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod) – od 09.08.2019, stav – aktívny, druh zmeny – doplnenie. 

 

Uvedené oznámenie Ing. Vladimíra Šrojtu– AGRO-SOFT, 094 35 Rudlov 187 a Anny 

Masičovej, sídl. I. mája 72/1 093 01 Vranov nad Topľou,  berú poslanci Obecného 

zastupiteľstva na vedomie. 

 

17. Rôzne 
Starosta obce informoval prítomných o návšteve Bieloruska, kde máme nadviazanú 

cezhraničnú spoluprácu. V budúcnosti sa spolupráca plánuje v oblasti školstva (výmena 

žiakov), kultúry aj športu. 

 

18. Diskusia 

 
Jozef Halas – požiadal o spomaľovač na ulici od futbalového ihriska smerom k nájomným 

bytom pri Agrodružstve. Starosta obce súhlasil s návrhom, ale zároveň požiadal, aby na 

mieste, kde má byť spomaľovač umiestnený, bol súhlas občanov, ktorí tam bývajú. 

Mgr. Tatiana Kmecová upozornila na priestor starej MŠ, kde sa stretáva vo večerných 

hodinách mládež, navrhla tam umiestniť tabuľu so zákazom vstupu z dôvodu bezpečnosti 

a tiež poukázala na problémy na ulici tzv. Kuriny. Ocenila zorganizovanie detskej letnej 

olympiády a navrhla uskutočňovať podobné aktivity častejšie. 

Martina Voľanská navrhla riešiť havarijný stav cesty smerom od hlavnej cesty ku tzv. 

Kurinám prostredníctvom oslovenia Správy povodia Bodrogu.   

Ing. Jaroslav Kokinda upozornil na potrebu orezania stromov – orechov popri ceste (od 

obecného úradu smerom na Jastrabie n/T) z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky. 

Starosta obce všetky návrhy a pripomienky zobral na vedomie. 

 

  

19. Návrh na uznesenie 

 

20. Záver 

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

Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 6. zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

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

 

       

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

                                     

 

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

 

 

 

 

             Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


