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________________________________________________________ 

Z Á P I S N I CA 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli,  

konaného dňa 15.05.2020 o 17.00 hod. 

v kultúrnom dome v Soli 
 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

 

1. Otvorenie 

Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 12. zasadnutí Obecného 

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

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neprítomní: Mgr. Michal Kurej a Adam Ferko. 

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

Tatianu Kmecovú a Mgr. Janu Bertovú. Do návrhovej komisie navrhol poslancov: Martinu 

Tirpákovú, Jozefa Halasa, Ing. Jaroslava Kokindu 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:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 

 

Starosta obce prečítal program 12. zasadnutia OZ.  

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (starosta obce) vykonávajúceho verejnú 

službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme. 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho verejnú 

službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme. 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (hlavného kontrolóra) vykonávajúceho 

verejnú službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme. 

4. Výročná správa obce Soľ za rok 2019. 

5. Informatívna správa – úsporné opatrenia na pokrytie výpadku podielových daní 

z príjmu FO následkom opatrení proti šíreniu COVID-19.   

6. Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ – výstavby a rozšírenie miestneho 

vodovodu – Lokalita L3.  

7. Ročný plán obce Soľ na rok 2020 na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia.  

8. Správa z vykonanej finančnej kontroly – výsledky inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019. 
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9. Návrh na vyradenie hnuteľného majetku ZŠ Soľ na základe fyzickej inventarizácie 

k 31.12.2019. 

10. Majetkové prevody. 

11. Prejednanie žiadostí.  

12. Rôzne. 

13. Diskusia. 

14. 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 (Mgr. Michal Kurej, 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 pripraveného dokumentu „Správa z kontroly plnenia uznesení OZ 

obce Soľ z 10. a 11. zasadnutia“ skonštatoval, že z 10. zasadnutia z celkového počtu prijatých  

13 uznesení (č. 115 – č. 127) boli všetky uznesenia splnené a taktiež z 11. zasadnutia  boli 

prijaté a splnené obidve uznesenia (č. 128 – č. 129). Starosta obce otvoril diskusiu, do ktorej 

sa nikto neprihlásil. Bez pozmeňujúcich návrhov a zmien. Starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh na uznesenie. 

Uznesenie č. 130/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 

 

 

3. Majetkové priznania vedúcich zamestnancov 
 

Tretím bodom programu bolo prerokovanie Majetkového priznania vedúcich zamestnancov 

(starostu obce, riaditeľa ZŠ, hlavného kontrolóra) vykonávajúcich verejnú službu podľa  

ust. §-u 10 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Informácie 

o majetkovom priznaní predniesol starosta obce. Prítomní nemali pripomienky k tomuto 

bodu a taktiež sa do diskusie nikto neprihlásil, preto bol zo strany starostu obce daný návrh na 

hlasovanie za zobratie na vedomie majetkových priznaní vedúcich zamestnancov.  

 

Uznesenie č. 131/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu za zobratie na vedomie:  

 

Za:   7   
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Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 

 

 

4. Výročná správa obce Soľ za rok 2019 

 

Mgr. Anna Hurná prítomných oboznámila s poslaním a charakteristikou hospodárenia 

účtovnej jednotky – Obce Soľ podľa pripraveného dokumentu pod názvom „Návrh – 

Individuálna výročná správa Obce Soľ za rok 2019“.  Hospodárenie obce sa riadilo podľa 

schváleného rozpočtu na rok 2019, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný a v priebehu roka bolo 

vykonaných päť zmien rozpočtu. Obec Soľ dosiahla v roku 2019 prebytkový bežný rozpočet 

v sume 136 671,69,-€ a schodkový kapitálový rozpočet v sume 224 094,12,-€, ktorý bol 

upravený o rozdiel finančných operácií v sume 159 760,70,-€. Starosta obce prítomných 

poslancov oboznámil, že v prospech obce bolo ukončené súdne pojednávanie na 

právoplatnosť ktorého v roku 2017 žalobcovia podali kasačnú sťažnosť. Druhý súdny spor 

naďalej trvá.  Bez pripomienok a návrhov. Starosta obce dal hlasovať za schválenie Výročnej 

správy obce Soľ za rok 2019.  

 

Uznesenie č. 132/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

 

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 

 

5. Informatívna správa – úsporné opatrenia na pokrytie výpadku 

podielových daní z príjmu FO následkom opatrení proti šíreniu COVID-19 

Mgr. Anna Hurná predniesla informatívnu správu o opatreniach, ktoré obec musela prijať 

z dôvodu šírenia COVID 19 tak, aby sa pokryl výpadok podielových daní z príjmov fyzických 

osôb. Správa bola vysvetlená v dvoch variantných spôsoboch, I. variant pri 7% znížení 

podielových daní zo štátneho rozpočtu a II. variant pri 15% znížení podielových daní zo 

štátneho rozpočtu. Starosta obce objasnil, že pri úsporných opatreniach sa vychádzalo 

z aktuálnych prognóz vývoja podielových daní a najnovšia prognóza bude až v júni 2020. 

V prípade, že prognóza vývoja  sa zhorší o viac ako 15% obec bude musieť pristúpiť 

k zníženiu platov zamestnancov obce. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na 

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 133/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu za zobratie na vedomie:  

 

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 
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6. Podpora prístupu k pitnej vode v obci Soľ – výstavby a rozšírenie 

miestneho vodovodu – Lokalita L3.  
 

Starosta obce oboznámil poslancov, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako 

sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 21. 

apríla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na 

podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít, preto je 

aktuálne, aby obec podala žiadosť z dôvodu plánovanej výstavby infraštruktúry, konkrétne 

vodovodnej siete v lokalite L3. V diskusii Mgr. Jana Bertová oznámila, že na obecnej rade 

s podaním žiadosti o NFP súhlasili a v prípade jej schválenia by sa ušetrili obecné financie. 

 Bez ďalších pripomienok a návrhov. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na 

uznesenie, za schválenie podania žiadosti. 

Uznesenie č. 134/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

 

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 

 

7. Ročný plán obce Soľ na rok 2020 na úseku civilnej ochrany a 

krízového riadenia 
 

Starosta obce poslancom prečítal dokument Ročný plán obce Soľ na rok 2020 na úseku 

civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, integrovaného 

záchranného systému a civilného núdzového plánovania, s konkrétnymi úlohami, termínmi 

a zodpovednými osobami. Bez námietok a pripomienok, do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 135/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

 

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 

 

8. Správa z vykonanej finančnej kontroly – výsledky inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019. 
 

Starosta obce odovzdal slovo Ing. Jánovi Koscelníkovi, ktorý prítomných oboznámil 

s výsledkom inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov, zásob a rozdielov majetku 

a záväzkov k 31.12.2019 a to, že na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne 

nedostatky. Kontrolór obce vysvetlil, že inventarizácia bola vykonaná podrobne, precízne 

a správne. Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto dal starosta obce hlasovať o zobratí na 

vedomie Správu z vykonanej finančnej kontroly zameranej na výsledky inventarizácie obce 

Soľ k 31.12.2019. 

 

Uznesenie č. 136/2020 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

 

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 

 

 

9. Návrh na vyradenie hnuteľného majetku ZŠ Soľ na základe fyzickej 

inventarizácie k 31.12.2019. 
Riaditeľ ZŠ predložil návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku 

ZŠ v celkovej obstarávacej cene 9 730,97 € a vysvetlil, že návrh bol prerokovaný 

vyraďovacou komisiou ZŠ, ktorá vykonala fyzickú kontrolu majetku navrhnutého na 

vyradenie na základe fyzickej inventarizácie vykonanej ku dňu 31.12.2019 a dokladovú 

kontrolu majetku vyradeného z dôvodu prebytočnosti. Schválená vyraďovacia komisia 

považuje majetok navrhnutý na vyradenie za neupotrebiteľný a navrhla jeho fyzickú 

likvidáciu. Riaditeľ školy okomentoval prečo bol majetok (najmä majetok vo vyššej hodnote) 

navrhnutý na vyradenie (poškodenie, nefunkčnosť a pod.). Do diskusie sa nikto neprihlásil, 

preto dal starosta obce hlasovať za pripravený návrh na schválenie.  

 

Uznesenie č. 137/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 

 

 

10. Majetkové prevody 
 

Ing. Monika Sukovská predniesla návrh na odkúpenie nehnuteľností na vytvorenie miestnej 

prístupovej komunikácie k naplánovanej výstavbe rodinných domov a výstavbe bytov 

nižšieho štandardu v rómskej osade. Celková cena prevádzaného pozemku je vo výške 

590,00,-€. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 138/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 

 

 

11. Prejednanie žiadostí 
 

11/1  Lukáš Bilý, Soľ 554 – žiadosť o pridelenie bytu – vzhľadom k tomu, že v súčasnej 

dobe Obec Soľ nemá žiadne voľné byty, bude žiadosť zaradená do evidencie žiadateľov o byt. 
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11/2 Pavlína Goroľová, soľ 481 -  žiadosť o pridelenie bytu – vzhľadom k tomu, že 

v súčasnej dobe Obec Soľ nemá žiadne voľné byty, bude žiadosť zaradená do evidencie 

žiadateľov o byt. 

 

11/3 Ing. Šrojtová Emília – Anna Masičová - oznámenia 

Ing. Šrojtová Emília - Rudlov 187, 094 35 - oznámenie o  ukončení prevádzky, predmet: 

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

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) – od 14.04.2020 a zmena otváracej doby predajne 

Mäsiareň Family do odvolania podľa predloženej žiadosti (pon. – sanitačný deň, utorok – 

piatok od 08.00hod. do 14.00 hod. a sobota od 06.00 hod. – 11.00 hod.) 

Anna Masičová, Sídl. 1. Mája 72/1, 093 01 Vranov nad Topľou - oznámenie o otvorení 

prevádzky, predmet: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) – od 15.04.2020.  

Uvedené oznámenie berú poslanci Obecného zastupiteľstva na vedomie. 

 

11/4 NIKÉ, spol. s.r.o. Ilkovičová 34, 812 30 Bratislava – žiadosť o vydanie súhlasu 

s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke na adrese Soľ 442. Po prejednaní žiadosti 

poslanci pristúpili k hlasovaniu o súhlase s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke  

Soľ 442, 094 35 Soľ. 

 

Hlasovanie poslancov o súhlase s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke  Soľ 442.  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 

 

 

12.  Rôzne 

Starosta obce poslancov informoval, o ponuke Agrodružstva v Soli – predaji garáží, ktoré by 

obec mohla v budúcnosti využívať na parkovanie svojej techniky, ak bude schválený projekt 

„kompostovisko“. Mgr. Jana Bertová oznámila, že obecná rada s budúcou kúpou súhlasí a je 

potrebné deklarovať Agrodružstvu  v Soli, že obec má záujem o odkúpenie garáže. Jozef 

Halas taktiež s kúpou súhlasil a navrhol uvažovať o splátke aj formou výmeny za dlhy 

predajcu. Poslanci sa zhodli na tom, aby starosta obce Agrodružstvu v Soli oznámil záujem 

obce o kúpu garáže. Starosta obce ďalej oznámil, že sa uvažuje o pripojení hasičskej 

zbrojnice na verejný vodovod a kanalizáciu a tiež o predaji nákladného automobilu Avie, 

ktorá je nadbytočná. Všetci prítomní poslanci prejavili súhlas s odpredajom nákladného 

automobilu Avie, aj s realizáciou prípojok.  

 

13. Diskusia 

Ing. Jaroslav Kokinda -  požiadal o informáciu, v akom štádiu je výstavba zberného dvora. 

Starosta obce odpovedal, že v pondelok 18.05.2020 má dodávateľ stavby pokračovať so 

stavebnými prácami, plocha je už pripravená. Ing. Mária Onderková – poďakovala všetkým, 

ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na riešení COVID 19. Starosta obce taktiež 

poďakoval dobrovoľným hasičom, ktorí vykonávali služby pre repatriantov. Mgr. Tatiana 

Kmecová opakovane upozornila na problém zlej viditeľnosti na komunikácii (smer zdravotné 

stredisko) z dôvodu živého plota pred rodinným domom pána Revaja.  Starosta obce dal 

prísľub k vyriešeniu tejto situácie. 
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14. Záver 

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

Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 12. zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

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

   

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

 

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

 

 

            

 

 

     Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


