Z Á P I S N I CA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli,
konaného dňa 21.11.2019 o 17.00 hod.
v Kultúrnom dome v Soli
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 7. 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 Martinu Tirpkákovú
a Juraja Sukovského. Do návrhovej komisie určil poslancov: Mgr. Michala Kureja, Mgr. Janu
Bertovú a Ing. Máriu Onderkovú.
Starosta obce prečítal program 7. zasadnutia OZ.
Program zasadnutia:
1.
Otvorenie.
2.
Kontrola plnenia uznesení.
3.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Soľ a MŠ Soľ za školský rok 2018/2019.
4.
Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2019 – III. zmena.
5.
Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2019 – IV. zmena.
6.
Príprava rozpočtu obce Soľ na rok 2020 a na roky 2021, 2022.
7.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 45/2019 o podmienkach prevádzkovania
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území
obce Soľ.
8.
Vyhodnotenie obecných akcií za 3. štvrťrok 2019.
9.
Prejednanie žiadostí.
10.
Rôzne.
11.
Diskusia.
12.
Návrh na uznesenie.
13.
Záver.
Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
1 (Adam Ferko)
Starosta obce prítomných poslancov vyzval na predloženie zmien a doplnenie programu.
Nikto z prítomných nenavrhol, aby sa program zmenil alebo doplnil.
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2. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolór obce Ing. Ján Koscelník podľa Informatívnej správy o plnení uznesení OZ obce
Soľ prítomných oboznámil, že zo 6. zasadnutia bolo prijatých a splnených štrnásť uznesení.
Bez pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 87/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
1 (Adam Ferko)

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Soľ a MŠ Soľ za školský rok
2018/2019
Starosta obce prečítal pripravenú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Soľ za školský
rok 2018/2019. Okrem informácií o škole - o pedagogických zamestnancoch, o rade školy, o
počte detí, o aktivitách školy, o projektoch, o inšpekčnej činnosti, o priestorových
a materiálno-technických podmienkach a o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti školy, starosta obce podal správu aj o cieľoch, ktoré si škola určila
v koncepčnom zámere rozvoja školy (prosociálne správanie, osvojenie si spisovného jazyka,
aktívnej komunikácie, správnej a zreteľnej výslovnosti, zdravý životný štýl). Následne
podrobne predniesol správu aj o vzdelávacích oblastiach podľa štátneho vzdelávacieho
programu – jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a príroda,
človek a spoločnosť, človek a svet práce, umenie a kultúra a zdravie a pohyb. Taktiež riaditeľ
základnej školy predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Soľ –
o zamestnancoch, o rade školy, o počte žiakov, o ich dochádzke, úspechov v učení,
o výsledkoch na rôznych súťažiach a o ich ďalších aktivitách. V závere riaditeľ ZŠ zhodnotil,
že deti navštevujúce MŠ sú pripravenejšie na nástup do ZŠ, vedia komunikovať, majú
vyvinutú jemnú motoriku, atď. Nepripraveným deťom pomáhajú bariéru vstupu do ZŠ
prekonávať asistenti učiteľov. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal
hlasovať za pripravený návrh na uznesenie o schválení predložených správ z MŠ a ZŠ Soľ.
Uznesenie č. 88/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
1 (Adam Ferko)

4. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2019 – III. zmena
Riaditeľ ZŠ objasnil, že ide o úpravu nenormatívnych prostriedkov (príspevok na dopravné
žiakom, príspevok na vzdelávacie poukazy a príspevok na asistenta pre žiakov zo sociálneznevýhodneného prostredia) a normatívnych prostriedkov (suma na mzdy, na odvody
poistného a prevádzkové výdavky). Riaditeľ školy v závere informoval o otváraní
vchodových dvier na solárny pohon. Poslanci Mgr. Michal Kurej a Jozef Halas sa pýtali na
spôsob obstarania tohto otváracieho systému. Riaditeľ školy potvrdil, že prebehlo verejné

2

obstarávanie v súlade so zákonom. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia
o III. zmene rozpočtu ZŠ Soľ.
Uznesenie č. 89/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
1 (Adam Ferko)

5. Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2019 – IV. zmena
Mgr. Anna Hurná podľa pripraveného materiálu vysvetlila, o ktoré zmeny ide v IV. zmene
rozpočtu. V príjmovej časti ide o zmeny v príjmoch DHZ, z prenájmu kultúrneho domu,
poplatkoch IOMO, poplatkoch v MŠ a ŠKD, vrátky ZP, transfér na CO, Knižný fond, obecné
slávnosti PSK, stravu žiakov a projekty UoZ. Vo výdajovej časti sa zmeny týkajú napr.
cestnej dopravy, kultúrnych služieb, sociálnej pomoci občanom, výkupu pozemkov a tiež
zmeny projektov. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za
pripravené uznesenie, za IV. zmenu rozpočtu obce Soľ.
Uznesenie č. 90/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
1 (Adam Ferko)

6. Príprava rozpočtu obce Soľ na rok 2020 a na roky 2021, 2022
Mgr. Anna Hurná, prítomným podrobne vysvetlila, akým spôsobom pripravuje Návrh
rozpočtu obce Soľ na rok 2020 a na roky 2021,2022. V diskusii odpovedala na otázky
poslancov a vysvetľovala rôzne položky v príjmovej a výdajovej časti, upozorňovala na ktoré
položky je potrebné sa konkrétnejšie zamerať a porozmýšľať o nich do ďalšieho rokovania,
kedy sa rozpočet obce bude schvaľovať.

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 45/2019 o podmienkach
prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia na území obce Soľ.
Starosta obce predstavil Návrh VZN č. 45/2019 o podmienkach prevádzkovania malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Soľ,
ktorý obsahuje prenesený výkon štátnej správy na obec Soľ podľa zákona o ovzduší. Vo VZN
sú navrhnuté povinnosti pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
(zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3MW) na území obce
Soľ a následne aj poplatky za spotrebu a druh paliva a suroviny, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú. V diskusii starosta obce vysvetlil, kto nemá povinnosť platiť poplatok a oznamovať
údaje, napr. fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje s tepelným príkonom do 50KW, pokiaľ
nepodnikajú, ďalej ZŠ, MŠ a zariadenia, ktoré prevádzkuje obec Soľ a taktiež majitelia krbov
a to aj v podnikateľských objektoch a iní. Bez pozmeňujúcich návrhov a pripomienok.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh VZN.
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Uznesenie č. 91/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
1 (Adam Ferko)

8. Vyhodnotenie obecných akcií za 3. štvrťrok 2019
Starosta obce všetkým prítomným poslancom poďakoval za ich účasť na príprave akcie
Guľaš majster 2019, ktorej sa zúčastnili súťažné družstvá a bohatá bola aj účasť občanov,
ktorým sa ponúkal guľáš navarený poslancami. Za prípravu a aktívnu účasť na obecnej akcii
a za minimálne 50% účasť na riadnych rokovaniach OZ v roku 2019 do dnešného zasadnutia
starosta obce navrhol poslancom odmenu v čistom v najbližšom výplatnom termíne vo výške
1,7 násobku odmeny za účasť na riadnom rokovaní OZ v hrubom. Bez pozmeňujúcich
návrhov a pripomienok. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na odmeny
poslancom.
Uznesenie č. 92/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
1 (Adam Ferko)

9. Prejednanie žiadostí
TJ Roma – žiadosť o príspevok na začatie futbalovej súťaže vo výške 3 600,-€. Obecné
zastupiteľstvo sa zhodlo na nutnosti predloženia dokladov o registrácii TJ ROMA –
futbalového klubu a následne na najbližšom zasadnutí žiadosť opakovane prejedná.
Hlasovanie poslancov o predloženej žiadosti:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
1 (Adam Ferko)
Miroslav Daňo - žiadosť o ukončenie nájomného vzťahu v obecnej bytovke č. 486.
Jozef Mitáč – žiadosť o pridelenie bytu v obecnej bytovke č. 486.
Obecné zastupiteľstvo obidve žiadosti prejednalo a zhodlo sa na tom, aby Miroslav Daňo
nájomný byt odovzdal s podmienkou úhrady všetkých dlhov voči obecnému úradu v Soli
a Jozef Mitáč nájomný byt prevzal k 01.01.2020.
Hlasovanie poslancov o predložených žiadostiach:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
1 (Adam Ferko)
Anna Macková, Soľ 368 – žiadosť o odstránenie závady na ceste pred rodinným domom č.
368.
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Obecné zastupiteľstvo požiadavku berie na vedomie a následne vykoná technické zistenia na
určenie miesta, kde sa nachádzala šachta určená na odtekanie povrchovej vody, aby sa
následne mohol vyriešiť problém so zhromažďovaním veľkého množstva vody, ktoré
spôsobuje poškodenie majetku.
Galovičová Katarína – Jastrabie n/T č. 153 – žiadosť o odkúpenie pozemku parcely registra
„E“ parc. č. 1353/12 vodná plocha, k. ú. Soľ, vo vlastníctve Obce Soľ. Obecné zastupiteľstvo
súhlasí s odpredajom formou priameho predaja, ku ktorému je žiadateľ povinný predložiť
geometrický plán a znalecký posudok na predmetnú parcelu.
Ing. Šrojta Vladimír – AGRO-SOFT, Rudlov 187 – oznámenie zmeny otváracej doby
predajne Mäsiareň Family. Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť o zmenu otváracej doby
predajne Mäsiareň Family a súhlasilo s navrhnutými otváracími hodinami. Starosta obce dal
hlasovať o predloženej žiadosti.
Uznesenie č. 93/2019
Hlasovanie poslancov o predloženej žiadosti:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
1 (Adam Ferko)
IMPER AA s.r.o. Družstevná 487/2, 094 13 Sačurov – žiadosť o schválenie otváracích
hodín v prevádzke IMPER BAR Soľ 442.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť o schválenie otváracích hodín v novovzniknutej
prevádzke IMPER BAR, Soľ 442 (nad potravinami COOP Jednota) a navrhnuté otváracie
hodiny upravilo. V piatok a v sobotu OZ navrhlo, aby bolo otvorené len do 22.00 hod.
Starosta obce dal hlasovať o predloženej žiadosti.
Uznesenie č. 94/2019
Hlasovanie poslancov o predloženej žiadosti:
Za:
6
Proti:
1 (Michal Kurej)
Zdržal sa:
1 (Jozef Halas)
Neprítomný:
1 (Adam Ferko)
Šestáková Simona, Soľ 23 – žiadosť o zmenu územného plánu.
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že zmenou ÚPNO-Soľ sa začne zaoberať po zvážení
všetkých okolností vplývajúcich na uskutočnenie predmetnej zmeny, najskôr však v roku
2020. V prípade schválenia zmeny ÚPNO-Soľ v roku 2020, náklady na jej realizáciu budú
vopred vyčíslené. Od žiadateľov bude obecný úrad požadovať vysporiadanie všetkých
pohľadávok voči obci a tiež spolufinancovanie zmien ÚPNO-Soľ.
Hlasovanie poslancov o predloženej žiadosti:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
1 (Adam Ferko)
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Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor v Soli - žiadosť o zmenu územného plánu
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že zmenou ÚPNO-Soľ sa začne zaoberať po zvážení
všetkých okolností vplývajúcich na uskutočnenie predmetnej zmeny, najskôr však v roku
2020. V prípade schválenia zmeny ÚPNO-Soľ v roku 2020, náklady na jej realizáciu budú
vopred vyčíslené. Od žiadateľov bude obecný úrad požadovať vysporiadanie všetkých
pohľadávok voči obci a tiež spolufinancovanie zmien ÚPNO-Soľ.
Hlasovanie poslancov o predloženej žiadosti:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
1 (Adam Ferko)
OZ Nadenáš, Ján Kroka, Soľ 517 – žiadosť o prenájom kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo žiadosť prejednalo a rozhodlo, že podmienkou poskytnutia priestorov
KD je zloženie zálohy podľa Sadzobníka cien (Príloha č. 1k VZN č. 38/2017) najneskôr do
23.12.2019. Náklady za energie je potrebné uhradiť v plnej výške a budú odpočítané zo
zloženej zálohy pri odovzdávaní a preberaní priestorov KD.
Starosta obce dal hlasovať o predloženej žiadosti.
Uznesenie č. 95/2019
Hlasovanie poslancov o predloženej žiadosti:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
1 (Adam Ferko)
Morales - žiadosť o prenájme parkovacích miest a miesta na reklamný pútač.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť prejednalo a súhlasilo s tým, že starosta obce podpíše nájomnú
zmluvu na prenájom štyroch parkovacích miest a miesta na reklamný pútač.
Hlasovanie poslancov o predloženej žiadosti:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
1 (Adam Ferko)

17. Rôzne
Riaditeľ ZŠ – oboznámil prítomných s povinnosťou vydávať 4 ročný plán profesionálneho
rozvoja, v ktorom si každý učiteľ nastaví svoje vlastné ciele, pretože každý pedagogický
zamestnanec je povinný robiť ďalšie vzdelávanie.

18. Diskusia
Mgr. Tatiana Kmecová – navrhla, aby sa pokračovalo v nadviazanej družbe s Bieloruskom,
a taktiež navrhla, aby sa v čo najkratšej dobe oplotila a zamrežovala stará MŠ. Starosta obce
súhlasí s návrhom, blízka budúcnosť ukáže, v akom smere spolupráca bude pokračovať.
V starej MŠ sa s prácami začne v najbližších dňoch a to aj z toho dôvodu, že vedľa na
pozemku (za zdravotným strediskom) dôjde k realizácii detského ihriska.
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Ing. Mária Onderková – informovala prítomných, že napriek tomu, že súdne pojednávanie
s Ing. Drahomírou Maskaľovou je neukončené a došlo z jej strany k realizácii drobnej stavby
na jej pozemku, resp. možno na spornom pozemku. Prečo obec s touto stavbou súhlasila?
Starosta obce vysvetlil, že Ing. Drahomíra Maskaľová podala Ohlásenie drobnej stavby, ale
po vyzvaní spoločného stavebného úradu na predloženie chýbajúcich podkladov na súhlas
s drobnou stavbou nereagovala. Obec jej súhlas na drobnú stavbu nevydala.

19. Návrh na uznesenie
20. Záver
Starosta obce Ing. Jozef Berta sa v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom
Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 7. zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala:

Mgr. Katarína Adamová

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

Overovatelia:

Martina Tirpáková

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

Juraj Sukovský

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

Ing. Jozef Berta
starosta obce
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