
UZNESENIE č. 149/2020 

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 11.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
 

A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 13. a 14. 

zasadnutia. 

B. Berie na vedomie:  

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 13. a 14. 

zasadnutia. 

 

Za:   7   

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej) 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 150/2020 

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 11.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
 

A. Prerokovalo: 

Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2020. 

B. Schvaľuje:  

Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2020. 

 

Za:   7   

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej) 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 



UZNESENIE č. 151/2020 

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 11.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
 

A. Prerokovalo: 

Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2020. 

B. Schvaľuje:  

Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2020. 

 

Za:   7   

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej) 
 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 152/2020 

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 11.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
 

A. Prerokovalo: 

Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2020. 

B. Schvaľuje:  

Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2020. 

 

Za:   7   

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej) 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

________________________________________________________________________ 



UZNESENIE č. 153/2020 

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 11.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
 

Berie na vedomie:  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce o dodržaní podmienok na prijatie návratnej finančnej 

výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon 

samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb 

v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

 

Za:   7   

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej) 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 154/2020 

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 11.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
 

A. Prerokovalo: 

Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej 

Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID-19 vo výške 52 000,- EUR. 

B. Schvaľuje:  

Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej 

Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID-19 vo výške 52 000,- EUR. 

C. Poveruje: 

Starostu obce podpisom Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom 

financií SR a obcou Soľ. 

 



Za:   7   

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej) 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 155/2020 

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 11.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
 

A. Prerokovalo: 

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

B. Schvaľuje:  

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

Za:   7   

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej) 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

_______________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 156/2020 

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 11.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo: 

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

B. Schvaľuje:  

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

 

 



Za:   7   

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej) 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 157/2020 

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 11.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
 

A. Prerokovalo: 

Návrh konsolidovanej výročnej správy obce Soľ za rok 2019. 

B. Schvaľuje:  

Konsolidovanú výročnú správu obce Soľ za rok 2019. 

 

Za:   7   

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej) 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 158/2020 

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 11.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
 

A. Prerokovalo: 

Predložený návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku 

(prevádzkovaní majetku obce) uzatvorenej podľa § 289 a násl. Obchodného zákonníka 



s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Košice pre stavbu „Kanalizácia 

a ČOV Soľ, 2. etapa – rozšírenie kanalizácie Soľ“. 

B. Schvaľuje:  

1. Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku (prevádzkovaní majetku 

obce)  - zverený majetok obce definovaný v prílohe č. 1. 

2. Najdôležitejšie práva a povinnosti zmluvných strán uvedených v Zmluve o uzavretí 

budúcej zmluvy o výkone správy majetku (prevádzkovaní majetku obce).  

 

Za:   7   

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej) 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 159/2020 

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 11.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
 

A. Prerokovalo: 

Predložený návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku 

(prevádzkovaní majetku obce) uzatvorenej podľa § 289 a násl. Obchodného zákonníka 

s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Košice pre stavbu: „Výstavba 

infraštruktúry – rómska ulica, lokalita L3 – 1. etapa“. 

B. Schvaľuje:  

1. Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku (prevádzkovaní majetku 

obce)  - zverený majetok obce definovaný v prílohe č. 1. 

2. Najdôležitejšie práva a povinnosti zmluvných strán uvedených v Zmluve o uzavretí 

budúcej zmluvy o výkone správy majetku (prevádzkovaní majetku obce).  

 

Za:   7   

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej) 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

__________________________________________________________________________ 



UZNESENIE č. 160/2020 

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 11.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
 

A. Prerokovalo: 

Predložený návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku 

(prevádzkovaní majetku obce) uzatvorenej podľa § 289 a násl. Obchodného zákonníka 

s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. pre stavbu „Výstavba novej 

materskej školy v obci Soľ“. 

 

B. Schvaľuje:  

1. Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku (prevádzkovaní majetku 

obce)  - zverený majetok obce definovaný v prílohe č. 1. 

2. Najdôležitejšie práva a povinnosti zmluvných strán uvedených v Zmluve o uzavretí 

budúcej zmluvy o výkone správy majetku (prevádzkovaní majetku obce).  

 

Za:   7   

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej) 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 161/2020 

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 11.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo: 

Prevod nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 876/1 

o výmere 1620 m2 , druh pozemku orná pôda, ktorá bola odčlenená Geometrickým plánom 

č. 15/2020 zo dňa 15.03.2020, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad topľou, 

katastrálnym odborom dňa 18.03.2020 pod číslom G1 155/2020, z parcely registra „C“ 

parc. číslo 876 o výmere 2592 m2 , druh pozemku orná pôda zapísaný na LV č. 455 k. ú. 

Soľ. 



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

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 1620m2 x 5,-€/m2 = 8 100,-€ (slovom 

osemtisícsta eur). 

Dôvod prevodu nehnuteľností: prevod nehnuteľností sa uskutočňuje za účelom rozšírenia 

plochy cintorína. 

B. Schvaľuje:  

Prevod nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 876/1 

o výmere 1620 m2 , druh pozemku orná pôda, ktorá bola odčlenená Geometrickým plánom 

č. 15/2020 zo dňa 15.03.2020, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad topľou, 

katastrálnym odborom dňa 18.03.2020 pod číslom G1 155/2020, z parcely registra „C“ 

parc. číslo 876 o výmere 2592 m2 , druh pozemku orná pôda zapísaný na LV č. 455 k. ú. 

Soľ. 

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

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 1620m2 x 5,-€/m2 = 8 100,-€ (slovom 

osemtisícsta eur). 

 

Za:   7   

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej) 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 162/2020 

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 11.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo: 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom   
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Soľ – Mlynský potok“ v rámci 

implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja 

vidieka SR 2014 – 2020, kód výzvy: MAS_013/7.2/1 – Podpora na investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 

rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Ciele 

projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom 

obce.  

2. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

B. Schvaľuje:  



1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom  

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Soľ – Mlynský potok“ v rámci 

implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja 

vidieka SR 2014 – 2020, kód výzvy: MAS_013/7.2/1 –  Podpora na investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 

rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie . Ciele 

projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom 

obce.  

2. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

Za:   6   

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej, Mgr. Jana Bertová) 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 163/2020 

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 11.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

 

A. Berie na vedomie: 

Informáciu o výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej 

Ministerstvom vnútra SR ako Sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Ľudské 

zdroje, kód výzvy OPLZ-PO5-2020-4, so zameraním na Podporu vysporiadania 

majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom 

jednoduchých pozemkových úprav. 

 

B. Poveruje:  

Starostu obce prípravou podkladov k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v zmysle výzvy definovanej v bode A. tohto uznesenia. 

 

Za:   4   

Proti:  0  

Zdržal sa:  2 (Martina Tirpáková, Ing. Mária Onderková)  

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej, Mgr. Jana Bertová) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 


