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UZNESENIE č. 147/2020 

 z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 16.07.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

 

A. Prerokovalo: 

1. Podanie žiadosti a realizáciu projektu „Výstavba infraštruktúry – rómska ulica, 

lokalita L3 - 1. etapa“ - rozšírenie kanalizačnej siete pre napojenie rozostavaných 

rodinných domov v rómskej osade a plánovanej výstavby na existujúcu verejnú 

kanalizáciu v lokalite L3, v rámci Výzvy na predkladanie projektov financovaných 

alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja okresu 

Vranov nad Topľou, vyhlásenej Okresným úradom vo Vranove nad Topľou, číslo 

výzvy: 05/OÚVT/2020, Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby, 

Opatrenie Podpora verejných služieb a zvýšenia kvality života, v celkovej výške 

oprávnených výdavkov 50 634,05 EUR s DPH. 

2. Zabezpečenie financovania prípadnej sumy rozdielu oprávnených výdavkov 

a schváleného regionálneho príspevku, resp. neoprávnených výdavkov projektu 

z rozpočtu obce. 

 

 

B. Schvaľuje: 

1. Podanie žiadosti a realizáciu projektu „Výstavba infraštruktúry – rómska ulica, 

lokalita L3 - 1. etapa“ - rozšírenie kanalizačnej siete pre napojenie rozostavaných 

rodinných domov v rómskej osade a plánovanej výstavby na existujúcu verejnú 

kanalizáciu v lokalite L3, v rámci Výzvy na predkladanie projektov financovaných 

alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja okresu 

Vranov nad Topľou, vyhlásenej Okresným úradom vo Vranove nad Topľou, číslo 

výzvy: 05/OÚVT/2020, Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby, 

Opatrenie Podpora verejných služieb a zvýšenia kvality života, v celkovej výške 

oprávnených výdavkov 50 634,05 EUR s DPH. 

2. Zabezpečenie financovania prípadnej sumy rozdielu oprávnených výdavkov 

a schváleného regionálneho príspevku, resp. neoprávnených výdavkov projektu 

z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 0 
 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 
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UZNESENIE č. 148/2020 

 z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 16.07.2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh „Zmluvy o použití časti diela“ na odplatné použitie časti diela s názvom 

„Jastrabie nad Topľou – protipovodňová ochrana intravilánu obce – projektová 

dokumentácia“, ktorá bola vytvorená v roku 12/2019, spoločnosťou HYDROARCH, 

s.r.o., Šafárikova 5939/20, Prešov, k investičnej akcii Jastrabie nad Topľou – 

protipovodňová ochrana intravilánu obce pre objednávateľa SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 

14, Košice. Cena za odplatné použitie časti diela je dohodnuté vo výške 1,20 EUR 

s DPH. 

B. Schvaľuje: 

„Zmluvu o použití časti diela“ na použitie časti diela s názvom „Jastrabie nad Topľou 

– protipovodňová ochrana intravilánu obce – projektová dokumentácia“. 

C. Poveruje: 

Starostu obce uzatvorením „Zmluvy o použití časti diela“ so SLOVENSKÝM 

VODOHOSPODÁRSKYM PODNIKOM, štátny podnik, so sídlom Radničné námestie 

8, Banská Štiavnica, na použitie časti diela s názvom „Jastrabie nad Topľou – 

protipovodňová ochrana intravilánu obce – projektová dokumentácia“.  

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 0 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

 


