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Z Á P I S N I CA 

zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli,  

konaného dňa 13.12.2019 o 17.00 hod. 

v Kultúrnom dome v Soli 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 

Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 8. zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva (OZ) Obce Soľ. Skonštatoval, že zasadnutie sa môže začať, prítomná je 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neprítomní sú: Ing. Mária Onderková a Adam 

Ferko. Starosta obce za zapisovateľku určil Mgr. Katarínu Adamovú, za overovateľov 

zápisnice Mgr. Janu Bertovú a Mgr. Tatianu Kmecovú. Do návrhovej komisie určil 

poslancov: Martinu Tirpákovú, Jozefa Halasa a Ing. Jaroslava Kokindu. 

 

Starosta obce prečítal program 8. zasadnutia OZ.  

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného 

rozpočtu obce na roky 2021 – 2022.  

4. Návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2020 a na roky 2021,2022. 

5. Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2020 a na roky 2021,2022. 

6. Návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2020 a na roky 2021,2022. 

7. Návrh VZN č. 46/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2020. 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 2020. 

9. Návrh na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov, zásob 

a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2019.   

10. Majetkové prevody.  

11. Prerokovanie posunu termínu čerpania úveru schváleného uznesením č. 72/2019. 

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:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 
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Starosta obce prítomných poslancov vyzval na predloženie zmien a doplnenie programu. 

Nikto z prítomných nenavrhol, aby sa program zmenil alebo doplnil.  

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce podľa Informatívnej správy o plnení uznesení OZ obce Soľ prítomných 

oboznámil, že na 7. zasadnutí bolo prijatých a splnených 9 uznesení (č. 87 až č. 95). Bez 

pozmeňujúcich návrhov a zmien. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na 

uznesenie. 
 

Uznesenie č. 96/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 

a viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2022  

Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra o prednesenie stanoviska k uvedenému bodu 

programu. Ing. Ján Koscelník podrobne vysvetlil, akým spôsobom vypracoval stanovisko 

hlavného kontrolóra a podľa akých zákonov. V závere na základe objasnených skutočností 

odporučil OZ schváliť návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2020 a zobrať na 

vedomie návrh rozpočtu Obce Soľ na roky 2021 a 2022. Bez pozmeňujúcich návrhov 

a zmien. Starosta obce dal hlasovať za predložené stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu 

obce na roky 2021 a 2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020. 
 

Uznesenie č. 97/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

 

4. Návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2020 a na roky 2021,2022 

Mgr. Anna Hurná podrobne vysvetlila všetky položky rozpočtu ZŠ na rok 2020 a taktiež na 

roky 2021 a 2022 podľa pripraveného materiálu Základnej školy. Rozpočet  bol vypracovaný 

podľa pokynov Ministerstva školstva SR a smernica na vypracovanie bola dodržaná. 

Rozpočet bol vypracovaný zvlášť pre ZŠ, školskú jedáleň, školský klub detí, vzdelávacie 

poukazy, príspevok na asistenta pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok 

na asistenta pre žiaka so zdravotným postihnutím.  K materiálu – návrh rozpočtu ZŠ Soľ na 

rok 2020 a roky 2021 a 2022 nemali poslanci pripomienky ani dotazy, preto dal starosta obce 

za tento návrh hlasovať. 
 

Uznesenie č. 98/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   
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Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

 

5. Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2020 a na roky 2021,2022 

Mgr. Anna Hurná, ktorá Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 

vypracovala, postupne prezentovala jednotlivé položky bežných a kapitálových príjmov 

a výdavkov. V závere skonštatovala, že rozpočet na rok 2020 je vyrovnaný, príjmy sa rovnajú 

výdavkom. V diskusii starosta obce prečítal žiadosti organizácii v Soli, ktoré žiadali 

o finančné príspevky na rok 2020. Poslanci sa po krátkej diskusii dohodli, aby príspevky boli 

vyplatené v takýchto sumách:  

     20 000,-€ Futbalový klub Soľ 

       1 100,-€ SOĽANSKE NEVESTY 

900,-€ Slovenský Červený kríž, Miestny spolok Soľ 

900,-€ Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Soľ 

900,-€ Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov, Čičava  74 

900,-€ Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Soľ 

900,-€ Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Soľ 

900,-€ Šachový klub Soľ 

400,-€ OZ NADENÁŠ  

700,-€ EMCOMM Slovakia 

350,-€ Jaroslav Mitáč 

 

       2 000,-€  Gréckokatolícka cirkev Farnosť Rudlov 

       2 000,-€ Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša Soľ 

       2 000,-€ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, zbor  Soľ 

 

Po dohode všetkých cirkví sa v roku 2020 vyplatí 6 000,-€ Rímskokatolíckej farnosti sv. 

Mikuláša v Soli. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia – návrh rozpočtu 

obce Soľ na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 
 

Uznesenie č. 99/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

 

6. Návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2020 a na roky 

2021,2022 

Mgr. Anna Hurná vypracovala Návrh programového rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022 

v tabuľkovej a textovej podobe. Podľa pripraveného materiálu predniesla jednotlivé položky 

príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu s rozdelením bežných a kapitálových príjmov  

a výdavkov na roky 2020, 2021 a 2022. Podrobne komentovala programy a podprogramy od 

1 až po 5. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal za pripravený návrh 

programového rozpočtu na rok 2020 a 2021 a 2022 hlasovať. 
Uznesenie č. 100/2019 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

 

7. Návrh VZN č. 46/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2020 

Mgr. Anna Hurná vysvetlila, že výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa, žiaka na rok 

2020 – na dieťa MŠ bude 2 842,-€, na žiaka školského klubu detí 480,-€ a na žiaka ZŠ 

(potenciálneho stravníka) 202,-€. Taktiež objasnila, aký je vývoj uvedených dotácii a čo ich 

ovplyvňuje. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov, starosta obce hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 
 

Uznesenie č. 101/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 

2020 

Ing. Ján Koscelník predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. Kontrolná 

činnosť bude zameraná na kontrolu účtovných pokladničných dokladov, hospodárenie 

s rozpočtovými prostriedkami, čerpania dotácii, postupu verejného obstarávania za rok 2019. 

V prípade potreby vykoná mimoriadne kontroly, či výkon ostatnej kontrolnej činnosti. 

Pripomienky a návrhy k tomuto bodu prítomní poslanci nemali, starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh na uznesenie. 
 

Uznesenie č. 102/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

       

9. Návrh na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, pohľadávok, 

záväzkov, zásob a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2019 

Ing. Monika Sukovská objasnila, že ide o vykonanie inventarizácie, tento rok dokladovej 

inventúry majetku, pohľadávok, záväzkov, zásob a rozdielu majetku k 31.12.2019 pre 

účtovnú jednotku obce Soľ a dokladovej a fyzickej inventúry, pohľadávok, záväzkov, zásob 

a rozdielu majetku k 31.12.2019 pre účtovnú jednotku ZŠ Soľ. Zloženie Ústrednej 

inventarizačnej komisie navrhla v zložení: predseda ÚIK – Ing. Jaroslav Kokinda, člen – 

Martina Tirpáková, člen – Jozef Halas. Zloženie čiastočnej inventarizačnej komisie: predseda 

- Mgr. Tatiana Kmecová, člen – PaedDr. Pavol Hybala, člen – Alena Matová, člen – Jana 
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Šopiaková. Bez pozmeňujúcich návrhov a pripomienok. Starosta obce dal hlasovať za 

predložený návrh na vykonanie inventarizácie a inventarizačných komisií. 
 

Uznesenie č. 103/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

 

10. Majetkové prevody 

Ing. Monika Sukovská vysvetlila podmienky obchodnej verejnej súťaže (súťaž bude 

zverejnená na úradnej tabuli, internetovej stránke obce a v regionálnej tlači) na nehnuteľný 

majetok obce, parcely registra „C“ parc. číslo 555 o výmere 98 m2, zastavané plochy 

a nádvoria. Všeobecná hodnota bola stanovená znaleckým posudkom číslo 32/2019 vo výške 

7,26,-€/m. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za 

predložený návrh na prevod nehnuteľného majetku. 
 

Uznesenie č. 104/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

 

11. Prerokovanie posunu termínu čerpania úveru schváleného uznesením 

č. 72/2019 

Starosta obce prítomným poslancom vysvetlil, že je potrebné vybaviť posun čerpania 

schváleného, ale nečerpaného úveru (termínovaný úver č. 846/2018/UZ) a posun prvej splátky  

a splatnosti úveru o 6 mesiacov. Posledné čerpanie úveru by sa posunulo do 30.06.2020, prvá 

splátka by bola 25.07.2020 a posledná 25.06.2024. Bez pripomienok a pozmeňujúcich 

návrhov. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 
 

Uznesenie č. 105/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

12. Prejednanie žiadostí 

Peter Krišta, Tatiana Krištová, Marián Blaláž, Pavol Berta, Anna Bertová - žiadosť 

o osadenie dopravnej značky „zákaz státia“ od križovatky (cintorín) smerom k rampe, 

z dôvodu blokovania ulice autami a následnej nemožnosti prejazdu ulice a znemožnenia 

vývozu smetia, či príchodu záchranných zložiek. OZ súhlasí s tým, aby sa opísaný problém 

vyriešil osadením dopravnej značky v problematickom úseku, po získaní súhlasu Okresného 
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dopravného inšpektorátu vo Vranove nad Topľou. Hlasovanie poslancov o predloženej 

žiadosti.  

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

IMPER AA s.r.o. Družstevná 487/2, 094 13 Sačurov -  ústna žiadosť o zmenu uznesenia č. 

94/2019 zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ zo dňa 21.11.2019. Prítomný p. 

Karchňak navrhol, aby sa otváracie hodiny v prevádzke v obci Soľ 442 - IMPER AA s.r.o. 

Družstevná 487/2, 094 13 Sačurov v nedeľu zmenili  nasledovne: od 12.00 hod. – 21.00 hod.  

Poslanci po vypočutí žiadosti a vysvetlení, prečo je potrebné zmeniť otváracie hodiny 

(prevádzkovanie kurzových stávok) pristúpili k hlasovaniu za predložený návrh na zmenu 

uznesenia č. 94/2019. 
 

Uznesenie č. 106/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

NIKÉ - žiadosť NIKÉ spol. s r.o. s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke Imper 

bar, Soľ 442, 094 35 Soľ počas nasledovných otváracích hodín: 

Pondelok – Štvrtok  15.00 hod. – 21.00 hod. 

Piatok – Sobota  15.00 hod. – 22.00 hod. 

Nedeľa:    12.00 hod. – 20.00 hod. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, aby sa otvorila prevádzka kurzových stávok 

v prevádzke Imper bar, Soľ 442, 094 35 Soľ počas otváracích hodín:  

Pondelok – Štvrtok  15.00 hod. – 21.00 hod. 

Piatok – Sobota  15.00 hod. – 22.00 hod. 

Nedeľa:    12.00 hod. – 20.00 hod. 
 

Uznesenie č. 107/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

Šrojtová Emília, Rudlov 187, 094 35 - oznámenie o otvorení prevádzky, predmet: Kúpa 

tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) – od 01.12.2019. 

Ing. Šrojta Vladimír – AGRO-SOFT, Rudlov 187, - oznámenie o zatvorení prevádzky, 

predmet: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) – od 30.11.2019. 

Uvedené oznámenie poslanci Obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie. 
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Dankovičová Oľga – žiadosť o predĺženie platnosti nájomných zmlúv v priestoroch Domu 

služieb – reštaurácie „U poľovníka“ a „Cukrárne“. Poslanci sa dohodli o predĺžení nájomných 

zmlúv na nájom nebytových priestorov v Dome služieb, Soľ 106 – prevádzka „Cukráreň“ a 

„U Poľovníka“ na dobu určitú do 31.12.2020 s nezmeneným účelom prenájmu. Obec si 

vyhradzuje právo na vykonanie rekonštrukcie prenajatých priestorov, o čom nájomcu písomne 

upovedomí 30 kalendárnych dní pred ich začatím. Rekonštrukciou nájomný vzťah končí, 

o nový nájomný vzťah je potrebné písomne požiadať. Starosta obce dal hlasovať za návrh 

uznesenia o predĺžení dohody. 
 

Uznesenie č. 108/2019 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

 

13. Rôzne 

Starosta obce prečítal informatívnu správu o činnosti knižnice, ktorá sa nachádza v ZŠ Soľ 

a zároveň upozornil na skutočnosť, že končí softvér v počítači, ktorý je potrebný 

k inventarizácii kníh.  

  

14. Diskusia 

Ing. Jaroslav Kokinda sa dotazoval, ako pokračujú práce na obecnom úrade, kedy sa plánuje 

sťahovanie úradu. Starosta obce odpovedal, že práce sú v poslednom štádiu a všetkých 

pozýva k obhliadke úradu pred ďalším zastupiteľstvom, ktoré sa bude konať 30.12.2019 

v školskej jedálni ZŠ Soľ. 

 

15. Návrh na uznesenie 
 

16. Záver 

 
Starosta obce Ing. Jozef Berta sa v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom 

Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 8. zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

Zapísala:    Mgr. Katarína Adamová   ............................................. 

 

       

Overovatelia:              Mgr. Jana Bertová    ............................................ 

                                     

 

                                Mgr. Tatiana Kmecová   ............................................ 

 

 

 

 

             Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


