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UZNESENIE č. 130/2020 

 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.05.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 10. a 11. zasadnutia. 

 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 10. a 11. zasadnutia. 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 131/2020 

 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.05.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (starostu obce) vykonávajúceho verejnú 

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

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho verejnú 

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

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (hlavného kontrolóra) vykonávajúceho 

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

záujme. 

 

 

A. Berie na vedomie: 

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (starostu obce) vykonávajúceho verejnú 

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

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho verejnú 

službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, 
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- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (hlavného kontrolóra) vykonávajúceho 

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

záujme. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 
 
 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________

___ 

 

UZNESENIE č. 132/2020 

 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.05.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh výročnej správy obce Soľ za rok 2019. 

 

B. Schvaľuje: 

Výročnú správu obce Soľ za rok 2019. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 
 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________

_ 
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UZNESENIE č. 133/2020 

 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.05.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Informatívnu správu o úsporných opatreniach na pokrytie výpadku podielových daní z príjmu 

FO následkom opatrení proti šíreniu COVID-19 

 

B. Berie na vedomie: 

Informatívnu správu o úsporných opatreniach na pokrytie výpadku podielových daní z príjmu 

FO následkom opatrení proti šíreniu COVID-19 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 
 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________

_ 

UZNESENIE č. 134/2020 

 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

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

prístupu k pitnej vode v obci Soľ – výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu - Lokalita 

L3“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR  ako Sprostredkovateľského 

orgánu pre časť operačného programu Ľudské zdroje zameranú na podporu prístupu 

k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít, kód výzvy: OPLZ-PO6-

SC611-2020-1. 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. 
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B. Schvaľuje: 

1. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom   „Podpora 

prístupu k pitnej vode v obci Soľ – výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu - Lokalita 

L3“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR  ako Sprostredkovateľského 

orgánu pre časť operačného programu Ľudské zdroje zameranú na podporu prístupu 

k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít, kód výzvy: OPLZ-PO6-

SC611-2020-1. 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. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________

__ 

 

UZNESENIE č. 135/2020 

 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.05.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh na „Ročný plán obce Soľ na rok 2020 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, 

hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, integrovaného záchranného systému a civilného 

núdzového plánovania“. 

 

B. Schvaľuje: 

Ročný plán obce Soľ na rok 2020 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej 

mobilizácie, obrany štátu, integrovaného záchranného systému a civilného núdzového 

plánovania. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  
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                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________

__ 

 

UZNESENIE č. 136/2020 

 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.05.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Správu z vykonanej finančnej kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov obce Soľ k 31.12.2019. 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu z vykonanej finančnej kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov obce Soľ k 31.12.2019. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________

_ 

 

UZNESENIE č. 137/2020 

 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.05.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého majetku a ostatného majetku Základnej 

školy Soľ, vyradeného na základe fyzickej inventarizácie vykonanej ku dňu 31.12.2019, 
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v celkovej obstarávacej cene 9 730,97 €. Návrh na vyradenie bol prerokovaný Vyraďovacou 

komisiou Základnej školy Soľ, ktorá odsúhlasila súčasný stav neupotrebiteľného hmotného 

majetku a dôvod jeho vyradenia. Vyraďovacia komisia základnej školy odporúča schváliť 

návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku a následne aj jeho fyzickú likvidáciu. 

 

B. Schvaľuje: 

Neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu hmotného majetku Základnej školy Soľ vyradeného 

na základe fyzickej inventarizácie vykonanej ku dňu 31.12.2019, v celokvej obstarávacej cene 

9 730,97 €. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 
 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________

_ 

UZNESENIE č. 138/2020 

 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

1. Prevod nehnuteľností – novovytvorených pozemkov, ktoré boli vytvorené Geometrickým 

plánom č. 34896821-39/15 zo dňa 18.04.2016, úradne overeným Okresným úradom Vranov 

nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 01.08.2016 pod číslom G1 374/2016, a to: 

A.1. novovytvoreného pozemku odčleneného z parcely registra „E“ parc. číslo 1366/2, druh 

pozemku orná pôda o výmere 468 m2, zapísanej na LV č. 1168 k. ú. Soľ: 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1285/69 o výmere 80 m2, druh pozemku orná pôda, 

1.2 novovytvoreného pozemku odčleneného z parcely registra „E“ parc. číslo 1363/2, druh 

pozemku orná pôda o výmere 311 m2, zapísanej na LV č. 950 k. ú. Soľ: 

- parcely registra „C“ parc. číslo 793/9 o výmere 5 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha; 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1285/66 o výmere 33 m2, druh pozemku orná pôda. 

 Kúpna cena: pozemok sa prevádza za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m2. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 118 m2 x 5 €/m2 = 590,- €  

(slovom päťstodeväťdesiat eur) 

 

Dôvod prevodu nehnuteľností: prevod nehnuteľností uvedených v bode 1. sa 

uskutočňuje za účelom majetkovo právneho usporiadania vlastníctva k pozemkom, ktoré 

sú zastavané miestnou komunikáciou. 
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B. Schvaľuje: 

1. Odkúpenie nehnuteľností – novovytvorených pozemkov, ktoré boli vytvorené 

Geometrickým plánom č. 34896821-39/15 zo dňa 18.04.2016, úradne overeným Okresným 

úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 01.08.2016 pod číslom G1 374/2016, 

a to: 

1.1. novovytvoreného pozemku odčleneného z parcely registra „E“ parc. číslo 1366/2, druh 

pozemku orná pôda o výmere 468 m2, zapísanej na LV č. 1168 k. ú. Soľ: 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1285/69 o výmere 80 m2, druh pozemku orná pôda,  

1.2 novovytvoreného pozemku odčleneného z parcely registra „E“ parc. číslo 1363/2, druh 

pozemku orná pôda o výmere 311 m2, zapísanej na LV č. 950 k. ú. Soľ: 

- parcely registra „C“ parc. číslo 793/9 o výmere 5 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha; 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1285/66 o výmere 33 m2, druh pozemku orná pôda. 

Kúpna cena: pozemok sa prevádza za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m2. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 118 m2 x 5 €/m2 = 590,- €  

(slovom päťstodeväťdesiat eur) 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 
 
 

                                                                                                             Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 


