________________________________________________________
Z Á P I S N I CA
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli,
konaného dňa 21.02.2020 o 17.00 hod.
v zasadačke obecného úradu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1.

Otvorenie

Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 10. zasadnutí Obecného
zastupiteľstva (OZ) obce Soľ. Skonštatoval, že zasadnutie sa môže začať, prítomná je
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neprítomní: Jozef Halas a Adam Ferko. Starosta
obce za zapisovateľku určil Mgr. Katarínu Adamovú, za overovateľov zápisnice Martinu
Tirpákovú a Juraja Sukovského. Do návrhovej komisie navrhol poslancov: Ing. Máriu
Onderkovú, Mgr. Janu Bertovú a zároveň sa opýtal, či má niekto pozmeňujúci návrh
návrhovej komisie. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať
za návrhovú komisiu.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu návrhovej komisie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko)
Starosta obce prečítal program 10. zasadnutia OZ.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za rok 2019.
4. Rozbor hospodárenia obce Soľ za rok 2019.
5. Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za rok 2019.
6. Zmena rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2020 – I. zmena.
7. Zmena rozpočtu obce Soľ za rok 2020 – I. zmena.
8. Schválenie kontokorentného úveru na obdobie 03/2020-03/2021.
9. Vyhodnotenie obecnej akcie Fašiangová obecná zabíjačka 2020.
10. Obecná kronika – schválenie zápisov za rok 2019.
11. Majetkové prevody.
12. Prejednanie žiadostí.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver.
Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:
Za:
6

1

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko)

Starosta obce prítomných poslancov vyzval na predloženie zmien a doplnenie programu.
Nikto z prítomných nepredniesol pozmeňujúce návrhy a doplnenia.

2.

Kontrola plnenia uznesení

Ing. Ján Koscelník podľa Informatívnej správy o plnení uznesení OZ obce Soľ prítomných
oboznámil, že na 9. zasadnutí bolo prijatých a splnených 6 uznesení (č. 109 až č. 114).
Starosta obce otvoril diskusiu. Bez pozmeňujúcich návrhov a zmien. Starosta obce dal
hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 115/2020
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko)

3.

Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za rok 2019

Riaditeľ ZŠ podrobne predniesol komentár k rozboru hospodárenia ZŠ Soľ k 31.12.2019 za
základnú školu. Poslanci si informácie o hospodárení prehliadli v pripravenom dokumente,
v ktorom boli všetky položky prehľadne vyčíslené (príspevok na žiaka zo sociálne
znevýhodneného prostredia, príspevok na žiaka so zdravotným postihnutím, príspevok na
učebnice, príspevky na kurzy a školu v prírode, hmotná núdza, mimorozpočtové prostriedky,
originálne kompetencie, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, projekty a granty,
atď.). V závere bol popísaný a vyčíslený stav finančných prostriedkov k 31.12.2019. Starosta
obce otvoril diskusiu. Bez pozmeňujúcich pripomienok a návrhov. Starosta obce dal
hlasovať za pripravený návrh uznesenia.
Uznesenie č. 116/2020
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko)

4.

Rozbor hospodárenia obce Soľ za rok 2019

Správu k Rozboru hospodárenia obce Soľ za rok 2019 pripravila a podrobne podľa
pripraveného materiálu predniesla Mgr. Anna Hurná. Plnenie príjmov bolo splnené na 86,19
%, výdavkov na 77,24 %. Pohľadávky za obec spolu činili 30 351,58,-€. Pracovníčka úradu
Jana Gavaľová komentovala pohľadávky a spôsob ich postupného vymáhania, upozornila,
že dlh Agrodružstva je už vyrovnaný. Diskusia: Starosta obce poukázal na dlhy FO za
komunálny odpad vo výške 6 710,14,-€, Ing. Jaroslav Kokinda na dlh PO za komunálny
odpad vo výške 8 019,42,-€. Návrh na riešenie tohto problému navrhli Ing. Jaroslav Kokinda
a Juraj Sukovský riešiť písomnou výzvou dlžníkom, prípadne dlh vyrovnať alternatívnym
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spôsobom. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na schválenie Rozboru
hospodárenia obce Soľ za rok 2019.
Uznesenie č. 117/2020
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko)

5.

Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za rok 2019

Mgr. Anna Hurná vypracovala dokument Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za rok
2019 a podrobne ho komentovala, zvlášť príjmovú a zvlášť výdavkovú časť. V príjmovej
časti podrobne vysvetlila vyčíslené daňové a nedaňové príjmy, granty a transfery a nakoniec
príjmy spolu – schválené, upravené, skutočné. Vo výdavkovej časti podrobne vysvetlila 5
programov a 27 podprogramov, v závere vyčíslené výdavky spolu – schválené, upravené,
skutočné. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce dal hlasovať za predložený návrh na
schválenie rozboru programového rozpočtu obce Soľ na rok 2019.
Uznesenie č. 118/2020
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko)

6.

Zmena rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2020 – I. zmena

Riaditeľ ZŠ požiadal o zmenu v rozpočte ZŠ normatívnych finančných prostriedkov, o
navýšenie miezd o 50 890, odvody poistného o 19 321,-€, prevádzkové výdavky o 3 240,-€.
Sumárny rozpočet sa navýši o sumu 73451,-€. Do diskusie sa nikto neprihlásil, bez
pripomienok a návrhov, preto dal starosta obce hlasovať za návrh na uznesenie – za zmenu
rozpočtu ZŠ Soľ – I. zmenu.
Uznesenie č. 119/2020
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko)

7.

Zmena rozpočtu obce Soľ za rok 2020 – I. zmena

Mgr. Anna Hurná podľa pripraveného materiálu podrobne vysvetlila všetky zmeny
v rozpočte v príjmovej časti – transfer MŠ na 5 ročné deti, projekt Zlepšenie prístupu k pitnej
vode a bankového úveru. Vo výdajovej časti – oprava MK, projektovej dokumentácie
a projektu Zlepšenie prístupu k pitnej vode. Nikto z prítomných nemal k I. zmene rozpočtu
obce Soľ za rok 2020 pripomienky a pozmeňujúce návrhy, preto dal starosta obce hlasovať
za predložený návrh uznesenia.
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Uznesenie č. 120/2020
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko)

8.

Schválenie kontokorentného úveru na obdobie 03/2020-03/2021

Starosta obce vysvetlil potrebu kontokorentného úveru na financovanie potrieb bežného
rozpočtu na obdobie od 03/2020 do 03/2021 vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky obce
a dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. Kontrolór obce prejavil svoje súhlasné
stanovisko k schváleniu úveru, ktorý je v súlade s ustanoveniami príslušných zákonov.
Starosta obce otvoril diskusiu. Bez pripomienok a návrhov prítomných poslancov, preto dal
starosta obce hlasovať sa pripravené uznesenie.
Uznesenie č. 121/2020
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko)

9.

Vyhodnotenie obecnej akcie Fašiangová obecná zabíjačka 2020

Mgr. Gabriela Mrusková predniesla zhodnotenie obecnej akcia Fašiangová obecná
zabíjačka. Účasť na tejto akcii bola bohatá, predalo sa 241 lístkov dospelým, 51 lístkov sa
dalo deťom. Na akcii sa zúčastnilo aj 60 návštevníkov z iných obcí. Diskusia: Ing. Jaroslav
Kokinda odovzdal pochvalné slová na chutné výrobky a guľáš od tých, ktorí sa akcie
zúčastnili. Juraj Sukovský v zastúpení obecnej rady upozornil na to, aby sa na ďalšej
fašiangovej zabíjačke uvarilo viac guľášu. Starosta obce všetkým poslancom poďakoval za
ich aktivitu a ochotu pri tejto akcii a navrhol odmenu poslancom 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.
Juraj Sukovský navrhol odmenu aj všetkým, ktorí sa podieľali na tejto akcii. Starosta obce
dal hlasovať za návrh na odmenu poslancom za účasť na obecnej akcii Fašiangová obecná
zabíjačka.
Uznesenie č. 122/2020
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas, Adam Ferko)

10.

Obecná kronika – schválenie zápisov za rok 2019

Mgr. Gabriela Mrusková pripravila návrh zápisov do obecnej kroniky za rok 2019
v chronologickom poradí. Poslanci Mgr. Jana Bertová navrhla osloviť jednotlivé cirkvi, aby
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cirkevné zápisy zdokumentovali a aby tiež boli v kronike uvedené. Ing. Jaroslav Kokinda
navrhol do kroniky zapisovať aj extrémy, zaujímavosti, zahraničné návštevy a pod. Martina
Tirpáková navrhla, aby v kronike nechýbali aj kresby, či fotky. Po ukončení diskusie dal
starosta obce hlasovať za návrh uznesenia o zápisoch do kroniky.
Uznesenie č. 123/2020
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
1 Mgr. Michal Kurej
Neprítomní:
2 (Jozef Halas, Adam Ferko)

11.

Majetkové prevody

Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o prevod nehnuteľného majetku, parcely registra
„C“, parcelné číslo 555 o výmere 98 m2 na základe obchodnej verejnej súťaže, za kúpnu cenu
355,74,-€. Starosta obce otvoril diskusiu. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia o prevode nehnuteľného majetku.
Uznesenie č. 124/2020
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Jozef Halas, Adam Ferko)
11/1
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o prevod nehnuteľného majetku, parcely registra
„C“, parcelné číslo 942/3 o výmere 25 m2 na základe priameho predaja majetku, za kúpnu
cenu 80,75,-€. Starosta obce otvoril diskusiu. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia o prevode nehnuteľného majetku.
Uznesenie č. 125/2020
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Jozef Halas, Adam Ferko)

12.

Prejednanie žiadostí

12/1 Starosta obce prítomným poslancom predložil Majetkové priznanie vedúceho
zamestnanca pri výkone vo verejnom záujme, riaditeľky MŠ Soľ. Poslanci nemali
k majetkovému priznaniu pripomienky a námietky, preto starosta obce dal hlasovať za
pripravený návrh uznesenia.
Uznesenie č. 126/2020
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Jozef Halas, Adam Ferko)
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12/2 Zajac Ján – žiadosť o nájomný byt. Vzhľadom k tomu, že momentálne Obec Soľ nemá
žiadne voľné byty, žiadosť bude zaradená do evidencie žiadateľov o byt.

Hlasovanie poslancov:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Jozef Halas, Adam Ferko)
12/3 Mitáč Michal – žiadosť o prenájom kultúrneho domu za účelom organizovania tanečnej
zábavy dňa 25.04.2020. OZ navrhlo, aby sa žiadosť opätovne prejednala až po úhrade dlhov
žiadateľa.

13.

Rôzne

Ing. Monika Sukovská pripravila návrh na zmenu a doplnenie uznesenia z 15. zasadnutia OZ
Soľ č. 187/2016 zo dňa 15.12.2016, ktoré pojednáva o tom, že Dobrovoľný hasičský zbor
v Soli bude plniť aj úlohy Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) Soľ. Bez
pozmeňujúcich návrhov a pripomienok. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh
uznesenia.
Uznesenie č. 127/2020
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2 (Jozef Halas, Adam Ferko)

14.

Diskusia

Starosta obce oboznámil poslancov o plánovaných prioritách obce v najbližšom období – o
kúpe pozemku pri cintoríne a o kúpe pozemku na výstavbu sociálnych a nájomných bytov
v neskoršom období. Informoval tiež o plánovanej výstavbe pekárne fi Frapek s.r.o. a o
zbúraní nehnuteľnosti fi Morales a plánovanej výstavbe turistickej ubytovne. Taktiež je
záujem o výstavbu rodinného domu v ochrannom pásme cintorína. Mgr. Michal Kurej
odporučil, aby prioritou bolo riešenie problémov s cintorínom. Juraj Sukovský navrhol dať
vyhotoviť znalecký posudok a jednať v tomto smere s predávajúcim.
Mgr. Michal Kurej – upozornil na potrebu vyčistenia priekopy pri súpisnom čísle 252
a opravu chodníka ku tzv. Kurinám.
Martina Tirpáková – upozornila na starý telefónny stĺp nachádzajúci sa na ulici tzv. Kuriny,
ktorý je potrebné vymeniť alebo podoprieť, pretože je naklonený a hrozí jeho spadnutie.
Mgr. Tatiana Kmecová – upozornila na potrebu orezania drevín na ulici pri zdravotnom
stredisku, ktoré prekážajú vo výhľade na križovatku pri šoférovaní.
Ing. Jaroslav Kokinda – upozornil na riešenie odvedenia vody z ulice pred súpisným číslom
247, 248, 250.
Starosta obce zobral uvedené upozornenia na vedomie a súhlasil s tým, že je ich potrebné
priebežne komplexne riešiť.

15.

Návrh na uznesenie
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16.

Záver

Starosta obce Ing. Jozef Berta sa v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom
Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 10. zasadnutie OZ ukončil.
Zapísala:

Mgr. Katarína Adamová

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

Overovatelia:

Martina Tirpáková

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

Juraj Sukovský

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

Ing. Jozef Berta
starosta obce
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