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UZNESENIE č. 115/2020 

 z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení  Obecného zastupiteľstva  obce Soľ z 9. zasadnutia. 

 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu z kontroly plnenia uznesení  Obecného zastupiteľstva  obce Soľ z 9. zasadnutia. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

UZNESENIE č. 116/2020 

 z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za rok 2019. 

 

 

B. Schvaľuje: 

Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za rok 2019. 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 117/2020 

 z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Rozbor hospodárenia obce Soľ za rok 2019. 

 

B. Schvaľuje: 

Rozbor hospodárenia obce Soľ za rok 2019. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko) 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 118/2020 

 z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
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A. Prerokovalo: 

Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za rok 2019. 

 

 

B. Schvaľuje: 

Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za rok 2019. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko) 

 
 
                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 119/2020 

 z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh na Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2020 – I. zmena. 

 

B. Schvaľuje: 

Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2020 – I. zmena. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 120/2020 

 z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh na Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2020 – I. zmena. 

 

 

B. Schvaľuje: 

Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2020 – I. zmena. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko) 
 
 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

__________________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 121/2020 

 z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.02.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

a) Prijatie  úveru:  

kontokorentný  úver - samospráva  - rámec vo výške  120 000 EUR na  financovanie  potrieb 

bežného rozpočtu od 11/03/2020 do 10/03/2021 -  obnova kontokorentného rámca na  12 

mesiacov.   

       

b) Zachovanie zabezpečenia kontokorentného úveru: vo forme vystavenia vlastnej 

blankozmenky obce  a  dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. 
 

 

B. Schvaľuje: 

b) Prijatie  úveru:  
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kontokorentný  úver - samospráva  - rámec vo výške  120 000 EUR na  financovanie  potrieb 

bežného rozpočtu od 11/03/2020 do 10/03/2021 -  obnova kontokorentného rámca na  12 

mesiacov.   

       

b) Zachovanie zabezpečenia kontokorentného úveru: vo forme vystavenia vlastnej 

blankozmenky obce  a  dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. 
 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 122/2020 

 z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.02.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh starostu obce na odmenu poslancom za akciu Fašiangová zabíjačka, v súlade so 

zásadami odmeňovania poslancov, v čistom vo výške 4,3 násobku odmeny v hrubom, za 

účasť poslancov na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v najbližšom výplatnom 

termíne. 

 

B. Schvaľuje: 

Odmenu poslancom za akciu Fašiangová zabíjačka v súlade so zásadami odmeňovania 

poslancov, v čistom vo výške 4,3 násobku odmeny v hrubom, za účasť poslancov na riadnom 

rokovaní Obecného zastupiteľstva, v najbližšom výplatnom termíne. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko) 

 
 
 
                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 123/2020 

 z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Navrhnuté zápisy do obecnej kroniky za rok 2019. 

 

B. Schvaľuje: 

Navrhnuté zápisy do obecnej kroniky za rok 2019. 

 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  1 Mgr. Michal Kurej  

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Adam Ferko) 
 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 124/2020 

 z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Soľ na základe výsledkov obchodnej 

verejnej súťaže vyhlásenej dňa 09.01.2020. 

 

B. Schvaľuje: 

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

číslo 555 o výmere 98 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na 

liste vlastníctva č. 885 k. ú. Soľ, vo vlastníctve obce Soľ do vlastníctva účastníka 

obchodnej verejnej súťaže – kupujúceho – Ján Stoj, rod. Stoj, Soľ 329, 094 35 Soľ, za 
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kúpnu cenu vo výške 3,63 €/m2, ktorá bola ponúknutá v obchodnej verejnej súťaži 

vyhlásenej dňa 09.01.2020. 

 

Celková hodnota prevádzaného majetku je 3,63 € x 98 m2 = 355,74 €  

(slovom tristopäťdesiatpäť eur a sedemdesiatštyri centov). 

 

Všeobecná hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom číslo 32/2019 zo dňa 

04.12.2019, vyhotoveným znalcom Ing. Ján Fučila v zmysle Vyhlášky MS SR  

č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu  

7,26 €/m2. 

 

 

Po neúspešne zrealizovanej obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej dňa 16.12.2019,  

sa podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesením č. 112/2019 zmenili a súťaž bola 

opakovane vyhlásená dňa 09.01.2020 za ponúknutú kúpnu cenu za prevádzaný majetok 

minimálne vo výške 3,63 €/m2, tzn. za cenu minimálne 50% z ceny znaleckého posudku. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Adam Ferko) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 125/2020 

 z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.02.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Soľ na základe výsledkov z predkladania 

cenových ponúk zverejneného zámeru priameho predaja nehnuteľnosti - pozemku parcely 

registra „C“ parc. číslo 942/3 o výmere 25 m2, druh pozemku záhrada, ktorá bola odčlenená 

Geometrickým plánom č. 118/2019 zo dňa 19.12.2019, úradne overeným Okresným úradom 

Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 19.12.2019 pod číslom G1 663/2019, 

z parcely registra „E“ parc. číslo 1353/12 o výmere 25 m2, druh pozemku vodná plocha, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 885 k. ú. Soľ, vo vlastníctve obce Soľ. Zámer priameho 

predaja majetku obce Soľ bol zverejnený na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli dňa 

02.01.2020. 
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B. Schvaľuje: 

Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Soľ a to: 

- pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 942/3 o výmere 25 m2, druh pozemku záhrada, 

ktorá bola odčlenená Geometrickým plánom č. 118/2019 zo dňa 19.12.2019, úradne 

overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 19.12.2019 pod 

číslom G1 663/2019, z parcely registra „E“ parc. číslo 1353/12 o výmere 25 m2, druh 

pozemku vodná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 885 k. ú. Soľ, vo vlastníctve obce Soľ; 

do bezpodielového spoluvlastníctva Mgr. Kataríny Galovičovej a Mareka Galoviča trvale 

bytom Jastrabie nad Topľou 153, 094 35 Jastrabie nad Topľou, za kúpnu cenu vo výške 3,23 

€/m2, t.j. za cenu ktorá bola uvedená v cenovej ponuke Mgr. Kataríny Galovičovej a Mareka 

Galoviča, doručenej na Obecný úrad v Soli osobne dňa 17.01.2020 č. zn. SOĽ-2020/30-OCU. 

 

Celková hodnota prevádzaného majetku je 3,23 € x 25 m2 = 80,75 €) 

(slovom osemdesiat eur a sedemdesiatpäť centov). 

 

Všeobecná hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom číslo 75/2019 zo dňa 

08.12.2019, vyhotoveným znalcom Ing. František Kačmár predstavuje sumu 1,29 €/m2. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Adam Ferko) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

_______________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 126/2020 

 z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľka MŠ) 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 (riaditeľka MŠ) vykonávajúceho verejnú službu 

podľa ust. § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Adam Ferko) 

 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 127/2020 

 z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

mení a dopĺňa 

uznesenie z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ č. 187/2016 zo dňa 15.12.2016 

nasledovne: 

1. v bode A. Prerokovalo: 

vypúšťa sa text: 

„Návrh dohody o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcou Soľ 

a Dobrovoľným hasičským zborom v Soli.“ 

 
a nahrádza sa textom: 

„Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Soľ a návrh na uzatvorenie „Dohody o 

spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi“ medzi obcou Soľ  

a Dobrovoľným hasičským zborom (DHZ) v Soli, na základe ktorej bude Dobrovoľný 

hasičský zbor v Soli plniť aj úlohy Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) Soľ.“ 

 

2. v bode B. Schvaľuje: 

vypúšťa sa text: 

„Dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcou Soľ 

a Dobrovoľným hasičským zborom v Soli.“ 

 
a nahrádza sa textom: 

„Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Soľ a uzatvorenie „Dohody  

o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi“ medzi obcou Soľ  

a Dobrovoľným hasičským zborom (DHZ) v Soli, na základe ktorej bude Dobrovoľný 

hasičský zbor v Soli plniť aj úlohy Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) Soľ.“ 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  
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Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Adam Ferko) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 


