
1 
 

UZNESENIE č. 139/2020 

 z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 12. zasadnutia. 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 12. zasadnutia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 140/2020 

 z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. 

 

B. Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. 

 

C. Poveruje: 

Hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 
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                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 141/2020 

 z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019. 

 

 

B. Berie na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu za 

rok 2019. 

 

C. Schvaľuje: 

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 bez výhrad. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 142/2020 

 z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Posun  čerpania a posun prvej splátky a splatnosti úveru o 6 mesiacov :  

Podpis Dodatku č. 4 k zmluve o termínovanom úvere č. 846/2018/UZ       
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Posledné čerpanie úveru do  31.12.2020, prvá splátka daného úveru 25.01.2021  a posledná 

25.12.2024 vo výške 1 875 eur. 

 

B. Schvaľuje: 

a) Posun  čerpania a posun prvej splátky a splatnosti úveru o 6 mesiacov:  

Podpis Dodatku č. 4 k zmluve o termínovanom úvere č. 846/2018/UZ       

Posledné čerpanie úveru do  31.12.2020, prvá splátka daného úveru 25.01.2021  a posledná 

25.12.2024 vo výške 1 875 eur. 

b) Zachovanie zabezpečenia terminovaného  úveru:  vo forme vystavenia vlastnej 

blankozmenky obce  a  dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.  

 

C. Poveruje: 

Starostu obce podpisom Dodatku č. 4 k zmluve o termínovanom úvere č. 846/2018/UZ. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 143/2020 

 z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

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

 

B. Schvaľuje: 

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

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

__________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 144/2020 

 z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh na delegovanie 4 zástupcov obce Soľ do Rady školy pri Základnej škole v Soli 

a 2 zástupcov obce Soľ do Rady školy pri Materskej škole v Soli. 

 

B. Schvaľuje: 

1. Delegovanie Jozefa Halasa, Ing. Jaroslava Kokindu, Mgr. Janu Bertovú a Martinu 

Tirpákovú ako 4 zástupcov obce Soľ do Rady školy pri  Základnej škole v Soli. 

2.  Delegovanie Mgr. Tatiany Kmecovej a Juraja Sukovského ako 2 zástupcov obce Soľ do 

Rady školy pri Materskej škole v Soli. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 145/2020 

 z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom   
„Výstavba novej materskej školy v obci Soľ“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra 

SR  ako Sprostredkovateľského orgánu pre časť operačného programu Ľudské zdroje, kód 

výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2. 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. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom   
„Výstavba novej materskej školy v obci Soľ“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra 

SR  ako Sprostredkovateľského orgánu pre časť operačného programu Ľudské zdroje, kód 

výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2. 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:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 146/2020 

 z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Prevod nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku, ktorý bol odčlenený 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, z parcely 

registra „E“ parc. číslo 1364/2, druh pozemku orná pôda o výmere 320 m2, zapísanej na LV 

č. 1639 k. ú. Soľ, a to: 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1285/67 o výmere 40 m2, druh pozemku podľa 

Geometrického plánu č.34896821-39/15 orná pôda, ktorá sa na základe Rozhodnutia 

Okresného úradu Vranov nad Topľou, Pozemkový a lesný odbor č. OU-VT-PLO-

2016/006629-03-DJ zo dňa 04.10.2016 mení na druh pozemku zastavaná plocha 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v Kúpnej zmluve č. 4/2020  

do podielového spoluvlastníctva obce Soľ, v celkovom spoluvlastníckom podiele  

7/8-min k celku o výmere 35 m2 (z celkovej výmery novovytvoreného pozemku 40 

m2).  

Kúpna cena: pozemok sa prevádza za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m2. 
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Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 35 m2 x 5 €/m2 = 175,- €  

(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. 

 

B. Schvaľuje: 

Prevod nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku, ktorý bol odčlenený 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, 

z parcely registra „E“ parc. číslo 1364/2, druh pozemku orná pôda o výmere 320 m2, 

zapísanej na LV č. 1639 k. ú. Soľ, a to: 

- parcely registra „C“ parc. číslo 1285/67 o výmere 40 m2, druh pozemku podľa 

Geometrického plánu č.34896821-39/15 orná pôda, ktorá sa na základe Rozhodnutia 

Okresného úradu Vranov nad Topľou, Pozemkový a lesný odbor č. OU-VT-PLO-

2016/006629-03-DJ zo dňa 04.10.2016 mení na druh pozemku zastavaná plocha. 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v Kúpnej zmluve č. 4/2020  

do podielového spoluvlastníctva obce Soľ, v celkovom spoluvlastníckom podiele  

7/8-min k celku o výmere 35 m2 (z celkovej výmery novovytvoreného pozemku 40 m2). 

 

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

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 35 m2 x 5 €/m2 = 175,- €  

(slovom päťstodeväťdesiat eur) 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


