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________________________________________________________ 

Z Á P I S N I CA 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli,  

konaného dňa 22.06.2020 o 17.00 hod. 

v zasadačke obecného úradu v Soli 
 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

 

1. Otvorenie 

Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 13. zasadnutí Obecného 

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

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neprítomný: Adam Ferko. Starosta obce za 

zapisovateľku určil Mgr. Katarínu Adamovú, za overovateľov zápisnice Ing. Máriu 

Onderkovú a Ing. Jaroslava Kokindu. Do návrhovej komisie navrhol poslancov: Mgr. Tatianu 

Kmecovú, Juraja Sukovského 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    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

Starosta obce prečítal program 13. zasadnutia OZ.  

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Plán kontrolnej a ostatnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ za II. polrok 2020. 

4. Záverečný účet obce Soľ za rok 2019. 

5. Prerokovanie posunu termínu čerpania úveru schváleného uznesením č. 105/2019. 

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

7. Prejednanie podania žiadosti o NFP pre projekt ,,Výstavba novej MŠ v obci Soľ“. 

8. Majetkové prevody. 

9. Prejednanie žiadostí.  

10. Rôzne. 

11. Diskusia. 

12. Záver.  

Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 
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Starosta obce prítomných poslancov vyzval na predloženie zmien a doplnenie programu. 

Starosta obce navrhol do programu zaradiť naviac jeden bod programu: „Delegovanie 

zástupcov obce Soľ do Rady školy pri ZŠ Soľ a MŠ Soľ“ a to za 6. bod programu.  

 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Plán kontrolnej a ostatnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ za II. polrok 2020. 

4. Záverečný účet obce Soľ za rok 2019. 

5. Prerokovanie posunu termínu čerpania úveru schváleného uznesením č. 105/2019. 

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

7. Delegovanie zástupcov obce Soľ do Rady školy pri ZŠ Soľ a MŠ Soľ. 

8. Prejednanie podania žiadosti o NFP pre projekt ,,Výstavba novej MŠ v obci Soľ“. 

9. Majetkové prevody. 

10. Prejednanie žiadostí.  

11. Rôzne. 

12. Diskusia. 

13. Záver.  

 

Po prečítaní doplneného programu dal starosta obce hlasovať za doplnený program 

zasadnutia. 

Hlasovanie poslancov o doplnenom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

 
Ing. Ján Koscelník podľa pripraveného dokumentu „Správa z kontroly plnenia uznesení OZ 

obce Soľ z 12. zasadnutia“ skonštatoval, že z celkového počtu 9-tich prijatých  uznesení (č. 

130 – č. 138) boli všetky uznesenia splnené. 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. 139/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

3. Plán kontrolnej a ostatnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ za    

II. polrok 2020 

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

činnosť bude zameraná na kontrolu účtovných pokladničných dokladov, na kontrolu 
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hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2019, na kontrolu čerpania dotácií za rok 

2019, v ZŠ na kontrolu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za rok 2019. 

V prípade, že vec neznesie odklad a ak o to požiada starosta obce alebo obecné zastupiteľstvo 

bude vykonaná mimoriadna kontrola. Pripomienky a návrhy k tomuto bodu prítomní poslanci 

nemali, starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 140/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

4. Záverečný účet obce Soľ za rok 2019 

 

Mgr. Anna Hurná vysvetlila, že rozpočet obce za rok 2019 bol zostavený takto: bežný 

rozpočet ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový, ktorý bol upravený o rozdiel 

finančných operácií a o vylúčenie z prebytku. Poukázala tiež na rozbor plnenia príjmov 

a výdavkov za rok 2019. Tvorba rezervného fondu sa nezrealizuje z dôvodu schodkového 

výsledku rozpočtového hospodárenia obce. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému 

účtu a rozpočtovému hospodáreniu je bez výhrad. V diskusii sa Ing. Mária Onderková 

opýtala na sumu na str. 4 v časti „Prehľad o stave a vývoji dlhu“ v predloženom materiály. 

Mgr. Anna Hurná vysvetlila, že ide o chybu v písaní, správna suma má byť 390 586,62. 

Starosta obce upozornil na str. 11 predloženého dokumentu, konkrétne na úver, ktorý bude 

predmetom jednania v ďalšom bode. Viac pripomienok a návrhov k tomuto bodu programu 

nebolo, preto starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 141/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

5. Prerokovanie posunu termínu čerpania úveru schváleného uznesením 

č. 105/2019 

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

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

úveru o 6 mesiacov. Posledné čerpanie úveru by sa posunulo do 30.12.2020, prvá splátka by 

bola 25.01.2021 a posledná 25.12.2024. Ing. Jaroslav Kokinda sa pýtal na dôvod posunu 

čerpania úveru. Starosta obce vysvetlil, že zhotoviteľa viackrát vyzýval k realizácii chodníka. 

Zhotoviteľ sa vyjadril, že po ukončení stavebných prác na zbernom dvore následne vykoná 

výstavbu ďalšej etapy chodníka. Jozef Halas poznamenal, že sú aj iné firmy, ktoré by 

požadované dielo zhotovili. Mgr. Michal Kurej sa opýtal, či obec nie je zhotoviteľovi dlžná 

a zároveň vyslovil názor, že zhotoviteľ so stavbou chodníka začne a dokončí to. Starosta 

obce odpovedal, že obec zhotoviteľovi nie je dlžná a že nečinnosť firmy v čase COVIDU je 
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potrebné tolerovať. Bez ďalších pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal 

hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 

 

Uznesenie č. 142/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

 

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

 
Mgr. Anna Hurná pripravila II. zmenu rozpočtu podľa informatívnej správy 

z predchádzajúceho zasadnutia  pri predpokladanom 15% znížení podielových daní zo 

štátneho rozpočtu. Postupne vysvetlila, ktoré položky budú o koľko znížené – dotácie pre 

organizácie, kultúrne služby, spolufinancovanie projektov  a pod.. V diskusii sa poslanci 

vyjadrili, aby v prípade priaznivejšieho finančného vývoja než je predpokladaný, boli financie 

naspäť presunuté najmä na tie položky, ktoré je potrebné zabezpečiť zo zákona, napr. revízie 

elektrických zariadení budov a pod. Starosta obce odpovedal, že uvedené zmeny sú 

nepopulárne a v prípade, že sa nepriaznivý vývoj nenaplní, urobia sa pozitívne zmeny, ale 

v tomto období sa táto zmena vyžaduje. Bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov 

a pripomienok. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 143/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

7. Delegovanie zástupcov obce Soľ do Rady školy pri ZŠ Soľ a MŠ Soľ. 
 

Starosta obce vysvetlil, že na základe usmernenia školského úradu Hanušovce nad Topľou 

funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy skončí uplynutím posledného dňa tretieho 

kalendárneho mesiaca po skončení núdzovej situácie. Vzhľadom k tomu, že termín 

nasledujúceho zasadnutia je naplánovaný na 11.09.2020 a školský rok začína 02.09.2020, je 

potrebné navrhnúť zástupcov obce Soľ do Rady školy pri ZŠ (4 zástupcov ) a  do Rady školy 

pri MŠ (2 zástupcov). Návrh obecnej rady je do Rady školy pri ZŠ delegovať Jozefa Halasa, 

Ing. Jaroslava Kokindu, Mgr. Janu Bertovú a Martinu Tirpákovú. Do Rady školy pri MŠ boli  

navrhnutí Juraj Sukovský a Mgr. Tatiana Kmecová. Nikto z prítomných nepredniesol iné 

návrhy, preto dal starosta obce hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 
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Uznesenie č. 144/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

8. Prejednanie podania žiadosti o NFP pre projekt ,,Výstavba novej MŠ 

v obci Soľ“ 
Starosta obce vysvetlil, že nadobudne platnosť novela školského zákona, podľa ktorej bude 

predprimárne vzdelávanie povinné pre deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31.08. ktorý 

predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť školskú dochádzku v ZŠ. 

Súčasná kapacita MŠ je naplnená na 100%, školu navštevuje 83 detí. Súčasná kapacita bude 

v budúcnosti nepostačujúca, preto je potrebné riešiť dostatočnú kapacitu už v tomto období. 

Ak by sa obec zapojila do vyhlásenej výzvy Ministerstva vnútra SR a vystavila by elokované 

pracovisko MŠ pre 63 detí, predpokladá sa vlastné spolufinancovanie vo výške 60 414,95Eur 

z celkových oprávnených výdavkov 736 206,95 Eur. Diskusia: Juraj Sukovský sa opýtal 

v akej výške boli výdavky na prípravu podania projektu doteraz, Jozef Halas poznamenal, že 

sa obáva, či deti budú  MŠ navštevovať napriek tomu, že to bude povinné, Mgr. Anna Hurná 

sa opýtala, či to bude MŠ len pre deti z MRK. Starosta obce vysvetlil, že zatiaľ sa 

financovalo vypracovanie projektovej dokumentácie a výkup pozemkov (cca 14 600 Eur), 

k povinnej dochádzke vyjadril názor, že pre povinnú školskú dochádzku štát pravdepodobne 

ustanoví podmienky a sankcie tak, aby dochádzka detí bola splnená a po ukončení výstavby 

novej MŠ je podmienkou, aby ju navštevovalo min. 15% detí z MRK. Mgr. Jana Bertová 

poslancov oboznámila, že rada s výstavbou súhlasí najmä preto, že obec by z vlastných peňazí 

stavbu neuskutočnila. S týmto názorom súhlasil aj Mgr. Michal Kurej a zároveň povedal, že 

otázka výstavby školy bola viackrát diskutovaná a je potrebné ju riešiť. Starosta obce 

vysvetlil, že po vybudovaní a zaregistrovaní MŠ do siete škôl sa pre obec navýšia podielové 

dane, aby bola pokrytá prevádzka a pozitívom je tiež to, že škola bude takmer v centre obce 

a napriek tomu deti nebudú musieť prechádzať cez hlavnú cestu. Po ukončení diskusie dal 

starosta obce hlasovať za pripravený návrh uznesenia.  

 

Uznesenie č. 145/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

 

9. Majetkové prevody 
 

Ing. Monika Sukovská predniesla návrh na odkúpenie nehnuteľností na inžinierske siete 

k novej materskej škole. Celková cena pozemku, parcely registra „C“ parc. č. 1285/67  je vo 

výške 175,00,-€  za 40 m2 a parcela bola odčlenená z parcely registra „E“ par. č. 1364/2.  Bez 

pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh 

uznesenia. 
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Uznesenie č. 146/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

10. Prejednanie žiadostí 
 

10/1  Marián Baláž – žiadosť o príspevok na realizáciu kanalizačnej prípojky k rodinným 

domom súp. č. 327, 328. Po prerokovaní sa poslanci zhodli na tom, aby po vypracovaní 

projektovej dokumentácie a predložení stanoviska spoločnosti VVS a.s. bola žiadosť 

opakovane prerokovaná.  

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

10/2 Frapek s.r.o. – žiadosť o zmenu územného plánu obce na parcelách registra “C“ parc. č. 

46/2, 46/5 a 47 za účelom výstavby pekárne. Poslanci súhlasili so zmenou plochy určenej na 

výstavbu rodinných domov na plochu občianskeho vybavenia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

10/3 Pavol Juhaščík, Soľ, Ján Juhaščík, Soľ a Ing. Gabriela Juhaščíková, Vranov nad 

Topľou – žiadosť o zmenu územného plánu obce na parcelách registra “E“ parc. č. 1363/1 – 

začlenenie do intravilánu a zmenu z ornej pôdy na záhrady, resp. na výstavbu rodinných 

domov. Poslanci po prerokovaní hlasovali o žiadanej zmene. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

11.  Rôzne 

Starosta obce poslancov informoval o potrebe zmeny územného plánu obce na základe 

zistených výsledkov projektu „Podpora vysporiadania pozemkov v obci Soľ“ a poskytol 

poslancom mapu s vyznačením skutočných hraníc užívania pozemkov MRK, po ktoré je 

potrebné zmenu uskutočniť. Poslanci návrh prerokovali a v diskusii sa zhodli na 

nasledovnom, že návrh na zmenu územného plánu obce sa má uskutočniť na základe 
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výsledkov projektu „Podpora vysporiadania pozemkov v obci Soľ“, t. j. rešpektovaním 

zistených skutočných hraníc užívania pozemkov. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

Starosta obce predniesol návrh na ďalšiu zmenu územného plánu obce v lokalite L  - ulica 

smer Rudlov, z dôvodu dopytu občanov po stavebných pozemkoch. Na uvedenom území by 

obec na vlastné náklady preložila vysoké napätie a vybudovala inžinierske siete podľa 

pripravenej projektovej dokumentácie. K uvedenému konaniu je potrebný súhlas súčasných 

vlastníkov. Diskusia: Poslanci po vzájomnej diskusii vyjadrili súhlas s navrhovanou zmenou 

územného plánu obce a s myšlienkou na vytvorenie vhodnej plochy na výstavbu rodinných 

domov. Mgr. Jana Bertová navrhla poveriť starostu obce, aby začal jednanie s vlastníkmi 

pozemkov v uvedenom území, s týmto návrhom všetci prítomní poslanci súhlasili.  

 

 

12. Diskusia 

 

Mgr. Michal Kurej – poukázal na neporiadok a hluk na ulici, kde sa nachádza materská 

škola. 

Martina Tirpáková – upozornila na rómske deti, ktoré chodia po domoch žobrať. 

Mgr. Jana Bertová – navrhla upozorniť MOPS na potrebu prísnejšieho dohliadania na 

poriadok v obci, v opačnom prípade navrhla ich výmenu. 

Juraj Sukovský – navrhol, aby MOPS pravidelne prechádzali ulicami, aby boli rozmiestnení 

a dohliadali na verejný poriadok. 

Ing. Mária Onderková -  navrhla vypracovať plán obchôdzok a kontroly pre MOPS. 

Mgr. Tatiana Kmecová – požiadala o informáciu, či sa plánuje oprava cestnej komunikácie 

okolo miestneho potoka smerom z hlavnej cesty na tzv. Kuriny. 

Ing. Jaroslav Kokinda -  navrhol výstavbu cyklotrasy s okolitými obcami, ak by to bolo 

možné. 

 

Starosta obce – zobral všetky pripomienky a návrhy na vedomie, a vrámci možností bude 

požadované problémy riešiť.  

Starosta obce v závere oznámil polročný plán zasadnutí OZ – 11.09.2020, 20.11.2020, 

14.12.2020 a 30.12.2020 a dal hlasovať za navrhnuté termíny zasadnutí. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 
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13. Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 13. zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

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

   

Overovatelia:      Ing. Mária Onderková   ........................................                          

 

                             Ing. Jaroslav Kokinda    ......................................... 

 

 

            

 

 

     Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


