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________________________________________________________ 

Z Á P I S N I CA 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli, 

konaného dňa 16.07.2020 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 14. zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva (OZ) obce Soľ. Skonštatoval, že zasadnutie sa môže začať, prítomní sú všetci 

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

zápisnice Martinu Tirpákovú a Juraja Sukovského.. Do návrhovej komisie navrhol 

poslancov: Ing. Máriu Onderkovú a Ing. Jaroslava Kokindu a Mgr. Janu Bertovú 

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:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný:  0 

 

Starosta obce prečítal program 14. zasadnutia OZ.  

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku pre rozšírenie 

kanalizačnej siete v lokalite L3.  

3. Diskusia. 

4. Návrh na uznesenie. 

5. Záver.  

 

Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný:  0 

 

Starosta obce prítomných poslancov vyzval na predloženie zmien a doplnenie programu. 

Starosta obce navrhol do programu zaradiť naviac jeden bod programu: „Zmluva o použití 

časti diela“ a to za 2. bod programu a doplnený program prečítal. 
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1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku pre rozšírenie 

kanalizačnej siete v lokalite L3.  

3. Zmluva o použití časti diela. 

4. Diskusia. 

5. Návrh na uznesenie. 

6. Záver.  

 

Po prečítaní doplneného programu dal starosta obce hlasovať za doplnený program 

zasadnutia. 

Hlasovanie poslancov o doplnenom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný:  0 

 

 

2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku pre 

rozšírenie kanalizačnej siete v lokalite L3 
 

Starosta obce poslancom vysvetlil, že podanie žiadosti o regionálny príspevok je pre obec 

dôležité z nasledujúcich dôvodov. V lokalite obce Soľ - L3, určenej na výstavbu rodinných 

domov a neskôr aj nájomných bytov, je potrebné vybudovať inžinierske siete. Obec podala 

prvú žiadosť o NFP na výstavbu komunikácie, chodníkov a osvetlenia a druhú žiadosť 

na rozšírenie vodovodnej siete vrátane automatickej tlakovej stanice na Ministerstve vnútra 

Slovenskej republiky. Žiadosťou podanou na okresnom úrade Vranov nad Topľou (Akčný 

plán najmenej rozvinutých okresov)  je možné získať regionálny príspevok na vybudovanie 

kanalizácie. Podanie žiadostí nezaručuje ich 100% schválenie, ale pri nepodaní žiadostí by 

obec musela náklady na realizáciu inžinierskych sietí financovať len z vlastných zdrojov. 

Starosta obce oznámil, že rozšírenie elektrickej siete v uvedenej lokalite sa začne začiatkom 

augusta a realizovať ju bude VSD a.s. V diskusii poslanci nepredniesli žiadne návrhy a nemali 

ani pripomienky k prednesenému bodu programu, preto starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 147/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 0 

  

3. Zmluva o použití časti diela 
 

Starosta obce k tomuto bodu programu podal nasledujúce vysvetlenie. Spoločnosť 

HYDROARCH s.r.o. Prešov zhotovila projektovú dokumentáciu (PD) s názvom „Jastrabie 

nad Topľou – protipovodňová ochrana intravilánu obce – projektová dokumentácia“, 

objednávateľom ktorej bol SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Košice 

(SVP š.p.). PD mala byť použitá v investičnej akcii zameranej na protipovodňovú ochranu na 

území Jastrabie nad Topľou. Obec Soľ zhotoviteľovi počas tvorby PD poskytla rôzne 
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podklady a informácie, ktoré mala k dispozícii. Po prehodnotení projektu v rámci systému 

„Hodnota za peniaze“ zo strany SVP š. p. bolo zistené, že daný projekt nevyhovuje 

požiadavkám hodnotenia. Z tohto dôvodu tento projekt SVP š. p. nebude môcť realizovať 

z eurofondov.  obec Soľ požiadala SVP š.p. o poskytnutie časti diela, resp. o odpredaj PD za 

symbolickú sumu. Výsledkom dlhodobého vyjednávania je ponuka SVP š.p. na uzatvorenie 

„Zmluvy o použití časti diela“, po uzatvorení ktorej obce získa potrebnú PD na riešenie 

protipovodňovej ochrany intravilánu obce za cenu vo výške 1,20 EUR s DPH. Starosta obce 

otvoril k 2. bodu programu diskusiu. Nikto z prítomných poslancov nepredniesol žiadne 

otázky a pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.  

 

Uznesenie č. 148/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 0 

 

4. Diskusia 
Starosta obce k lokalite L1b - ulica smer Rudlov oznámil, že sa uskutočnilo stretnutie s 

vlastníkmi pozemkov a prvý prednesený návrh na riešenie územia nebol zo strany vlastníkov 

prijatý. Druhý zmenený návrh im bol poskytnutý k nahliadnutiu a aktuálne sa hľadá spôsob 

vhodného riešenia tak pre vlastníkov pozemkov, ako aj pre obec. Následne bude musieť obec 

pristúpiť k zmene územného plánu obce. Diskusia: Mgr. Michal Kurej navrhol v prípade 

neúspešného jednania vyhľadať inú lokalitu vhodnú na výstavbu rodinných domov. Juraj 

Sukovský, Mgr. Tatiana Kmecová, Mgr. Jana Bertová a Jozef Halas navrhli, aby sa s 

vlastníkmi naďalej vyjednávalo. Je potrebné im vysvetliť aj skutočnosť, že pre obec bude 

nákladné najmä vybudovanie inžinierskych sietí, ale pre vlastníkov to bude prínosom – 

zhodnotením ich majetku.  

Mgr. Michal Kurej požiadal, aby sa intenzívne upratovalo v celej obci, najmä však v okolí 

MŠ.  

Mgr. Tatiana Kmecová skonštatovala, že miestne občianske hliadky vykonávajú pochôdzky 

po celej obci. 

Starosta obce poslancom oznámil neschválenie žiadosti o NFP na výstavbu kompostoviska, 

z dôvodu nepredloženia nového uznesenia o spolufinancovaní po vykonaní prieskumov trhov. 

Je možné podať odvolanie, ale agentúra to neodporúča, navrhuje podať žiadosť opakovane. 

Keďže z dôvodu pochybenia zo strany agentúry žiadosť nebola schválená, nové podanie 

žiadosti agentúra vykoná zdarma.     

Starosta obce informoval o zhotovení oplotenia na detskom ihrisku  a vyrovnaní terénu, 

posiatí trávy. Projekt zberný dvor je v záverečnej fáze a taktiež rekonštrukcia hasičskej 

zbrojnice. Zároveň poslancov informoval o novinkách získaných na zasadnutí ZMOS – o 

modernizácii samosprávy, o možnosti poskytnutia návratných finančných pôžičiek zo strany 

štátu obci, o vývoji podielových daní, o novom spôsobe financovania samospráv, o sčítaní 

obyvateľov. 

Mgr. Tatiana Kmecová  sa informovala, či sa neuvažuje o akcii „Guľáš majster“ bez 

programu. Starosta obce odpovedal, že akcie väčšieho rozsahu sa neodporúčajú.  

 

5. Návrh na uznesenie 
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6. Záver 

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

Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 14. zasadnutie OZ ukončil. 
 

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

   

Overovatelia:      Martina Tirpáková    ........................................                          

 

                             Juraj Sukovský    ......................................... 

 

 

            

 

 

              Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


