Z Á P I S N I CA
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli,
konaného dňa 30.12.2019 o 17.00 hod.
v jedálni ZŠ Soľ
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1.

Otvorenie

Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 9. 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 Ing. Máriu
Onderkovú a Ing. Jaroslava Kokindu. Do návrhovej komisie navrhol poslancov: Juraja
Sukovského, Mgr. Tatianu Kmecovú a Mgr. Michala Kureja 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:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomná:
1 (Mgr. Jana Bertová)
Starosta obce prečítal program 9. zasadnutia OZ.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2019 – V. zmena.
4. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2018.
5. Majetkové prevody.
6. Prejednanie žiadostí.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Návrh na uznesenie.
10. Záver.
Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3 (Mgr. Jana Bertová, Mgr. Tatiana Kmecová, Jozef Halas)
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Starosta obce prítomných poslancov vyzval na predloženie zmien a doplnenie programu.
Starosta obce navrhol doplniť bod programu: „Prejednanie novely zriaďovacej listiny
Dobrovoľného hasičského zboru obce Soľ“. Iný návrh a ani zmena nebola prednesená, preto
starosta obce dal hlasovať za doplnenie jedného bodu programu, a to za 5. bod programu
a prečítal doplnený program.
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2019 – V. zmena.
4. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2018.
5. Majetkové prevody.
6. Prejednanie novely zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru obce Soľ.
7. Prejednanie žiadostí.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.
Hlasovanie poslancov o doplnenom návrhu programu zasadnutia:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
1 (Jozef Halas)
Neprítomné:
2 (Mgr. Jana Bertová, Mgr. Tatiana Kmecová)

2.

Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce podľa Informatívnej správy o plnení uznesení OZ obce Soľ prítomných
oboznámil, že na 8. zasadnutí bolo prijatých a splnených 13 uznesení (č. 96 až č. 108). Bez
pozmeňujúcich návrhov a zmien. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na
uznesenie.
Uznesenie č. 109/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomná:
1 (Mgr. Jana Bertová)

3.

Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2019 – V. zmena

V tomto bode programu Mgr. Anna Hurná postupne vysvetlila, ktorých položiek
v príjmovej a výdajovej časti sa zmena dotýka. Poukázala na to, že všetky faktúry sú uhradené
aj vďaka tomu, že po ukončení projektov boli obci vrátené financie na účet a do nového roka
sa tak neprenášajú žiadne pohľadávky. Bez pozmeňujúcich návrhov a pripomienok. Starosta
obce dal hlasovať za pripravený návrh na zmenu rozpočtu.
Uznesenie č. 110/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
2

Neprítomná:

1 (Mgr. Jana Bertová)

4.
Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za
účtovné obdobie 2018.
Starosta obce prečítal list audítorky o vykonaní auditu účtovnej závierky účtovnej jednotky
Obce Soľ k 31.12.2018. V závere audítorka skonštatovala, že pri kontrole boli zistené
skutočnosti, ktoré významným spôsobom neovplyvňujú finančnú situáciu účtovných
jednotiek. Na odstránenie týchto skutočností audítorka dala odporúčania. V diskusii sa
vyjadril kontrolór obce Ing. Ján Koscelník o tom, že starosta obce a pracovníci obecného
úradu pracujú precízne a v súlade s platnými predpismi. Napomenutia audítorky sú potrebné
a v budúcnosti sa budú pri výkone činnosti uplatňovať. Starosta obce dal hlasovať za
pripravený návrh uznesenia.
Uznesenie č. 111/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomná:
1 (Mgr. Jana Bertová)

5.

Majetkové prevody

5. 1. Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že sa navrhuje zmena a doplnenie uznesenia č.
104/2019 z 8. zasadnutia zo dňa 13.12.2019, konkrétne cena za prevádzaný majetok, pretože
sa do súťaže nikto neprihlásil. Starosta obce prečítal žiadosť p. Stoja, ktorý záujem
o odkúpenie pozemku má, ale za nižšiu cenu ako stanovil súdny znalec. V diskusii sa
vyjadrili: Jozef Halas – ak je to v súlade so zákonom so znížením ceny súhlasím, Ing.
Jaroslav Kokinda – sa zamyslel nad tým, či je vhodné zbavovať sa majetku obce, Michal
Kurej – pozemok sa nachádza na takom mieste, že pre obec nie je potrebný a jedná sa o malú
plochu, so znížením ceny súhlasím, Ing. Mária Onderková – odpredaj majetku obce, ktorý
má pre obec význam neschvaľujem, ale s predajom tohto pozemku súhlasím, Juraj
Sukovský – poukázal na fakt, že pozemok nie je využiteľný na kanál alebo iné využitie a so
znížením ceny a predajom súhlasí, starosta obce v závere zhodnotil, že daný pozemok je bez
reálneho budúceho využitia. V závere diskusie sa poslanci zhodli, že predmetný pozemok sa
môže predať za 3,63€/m2. Starosta obce dal hlasovať za zmenu a doplnenie uznesenia č.
104/2019 z 8. zasadnutia zo dňa 13.12.2019.
Uznesenie č. 112/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomná:
1 (Mgr. Jana Bertová)
5. 2. Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že v tomto prípade ide o predaj pozemku priamym
predajom. Za parcelu registra „C“ parcelné číslo 942/3 o výmere 25 m2 bola súdnym znalcom
stanovená suma 1,29 €/ m2, ale keďže všetky ostatné porovnateľné pozemky boli občanom
predané za vyššiu cenu, navrhuje sa predaj uvedenej parcely vo výške 3,23€/ m2. Ponuky sa
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môžu podávať do 17.01.2020 do 12.00 hod. Bez pozmeňujúcich návrhov a pripomienok.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia o predaji pozemku.
Uznesenie č. 113/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomná:
1 (Mgr. Jana Bertová)

6.
Prejednanie novely zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského
zboru obce Soľ
Ing. Monika Sukovská pripravila zmenu Zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského
zboru obce Soľ Dodatkom č. 1, z dôvodu nadobudnutia ďalšieho materiálno – technického
vybavenia a v súvislosti s novelou Vyhlášky č. 611/2006 Z. z. Ministerstva vnútra SR. Bez
pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia
o zmene zriaďovacej listiny DHZO.
Uznesenie č. 114/2019
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomná:
1 (Mgr. Jana Bertová)

7.

Prejednanie žiadostí

Starosta obce prečítal žiadosť Imper AA s.r.o., prevádzka Imper bar, Soľ 442 o schválenie
dočasných otváracích hodín v prevádzke od 12.00 hod. do 02.00 hod. v dňoch 11.01.2020
a 18.01.2020. V diskusii sa Mgr. Tatiana Kmecová vyjadrila, že diskutovala s občanmi
žijúcimi v blízkosti baru a tí vyslovili nesúhlas s predĺžením otváracích hodín. Starosta obce
dal hlasovať o podanej žiadosti.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu predĺženia otváracích hodín:
Za:
1 (Jozef Halas)
Proti:
7
Zdržal sa:
0
Neprítomná:
1 (Mgr. Jana Bertová)

8.

Rôzne

Starosta obce navrhol plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v I. polroku 2020 a to na
21.02.2020 (piatok), 17.04.2020 (piatok) a 26.06.2020 (piatok) a dal za tento plán hlasovať.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomná:
1 (Mgr. Jana Bertová)
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Starosta obce poslancov informoval o termíne fašiangovej zabíjačky a to dňa 08.02.2020
a obecných slávností Pred svatim Jánom dňa 14.06.2020.
Martina Tirpáková opakovane upozornila na problém, že po cintoríne sa potulujú psy, ktoré
sú bez dozoru a môžu na človeka zaútočiť, je to nebezpečné.
Starosta obce vysvetlil, že tento problém sa nedá riešiť radikálne, kapacity na odchyt psov sú
limitované, ale do budúcnosti sa plánuje úprava plota. Plot môže dopomôcť k tomu, aby sa
psy na cintorín nedostali.
Jozef Halas upozornil na problém nesprávneho parkovania osobných vozidiel na miestnej
komunikácii pri kultúrnom dome v čase akcií Gréckokatolíckeho formačného centra a tým na
obmedzovanie prejazdu ostatných vozidiel v tomto úseku komunikácie. Navrhol, aby pri
ďalších akciách bolo využívané parkovisko v smere železničnej stanice a aby na to
organizátori boli na tento problém upozornení.

9.

Diskusia

Starosta obce prečítal štatistické údaje o narodených, zomrelých, odsťahovaných
a prisťahovaných obyvateľoch obce za rok 2019.

10.

Návrh na uznesenie

11.

Záver

Starosta obce Ing. Jozef Berta poďakoval všetkým prítomným poslancom Obecného
zastupiteľstva za spoluprácu počas celého roka 2019, najmä za ich ústretovosť pri
organizovaní obecných akcií a tiež pracovníčkam za ich celoročné pracovné úsilie. Zástupca
starostu Juraj Sukovský taktiež všetkým poďakoval za spoluprácu, osobitne však Jozefovi
Halasovi za jeho odbornú prácu pri zabíjačke a Mgr. Michalovi Kurejovi za výborné varenie
guľáša na obecných akciách. Ing. Ján Koscelník za spoluprácu poďakoval všetkým
prítomným, starostovi obce, poslancom aj pracovníčkam úradu. V závere starosta obce 9.
zasadnutie OZ ukončil.
Zapísala:

Mgr. Katarína Adamová

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

Overovatelia:

Ing. Mária Onderková

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

Ing. Jaroslav Kokinda

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

Ing. Jozef Berta
starosta obce
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