
UZNESENIE č. 164/2020 

 zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.10.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
 

A. Prerokovalo: 
 

1. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu v obci Soľ, kód výzvy: OPKZ-PO1-SC111-2017-32. 
 

2. Výšku povinného spolufinancovania zo strany žiadateľa z celkových oprávnených 

výdavkov projektu: 11 485,18,-€. 

 

 

B. Schvaľuje:  
 

1. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu v obci Soľ, kód výzvy: OPKZ-PO1-SC111-2017-32. 
 

2. Výšku povinného spolufinancovania zo strany žiadateľa z celkových oprávnených 

výdavkov projektu: 11 485,18,-€. 

 

Za:   7   

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 
 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 165/2020 

 zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.10.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
 

A. Prerokovalo: 

1. Prevod nehnuteľností – novovytvorených pozemkov, ktoré boli odčlenená 

Geometrickým plánom č. 90/2020 zo dňa 16.10.2020, úradne overeným Okresným 



úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 20.10.2020 pod číslom  

G1 611/2020, a to: 

− novovytvoreného pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 225/8 o výmere 82 m2, 

druh pozemku orná pôda, odčleneného z parcely registra „C“ parc. číslo 225/2, druh 

pozemku orná pôda o výmere 1730 m2, zapísaný na LV č. 418 k. ú. Soľ; 

− novovytvoreného pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 1153/2 o výmere  

33 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, odčleneného z parcely registra 

„E“ parc. číslo 1070/101, druh pozemku orná pôda o výmere 957 m2, zapísaný  

na LV č. 418 k. ú. Soľ; 

− novovytvoreného pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 1153/3 o výmere  

53 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, odčleneného z parcely registra 

„E“ parc. číslo 1070/101, druh pozemku orná pôda o výmere 957 m2, zapísaný  

na LV č. 418 k. ú. Soľ; 

− novovytvoreného pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 1207/13 o výmere  

101 m2, druh pozemku orná pôda, odčleneného z parcely registra „C“ parc. číslo 

1207/3, druh pozemku orná pôda o výmere 57461 m2, zapísaný na LV č. 418 k. ú. Soľ; 

 z výlučného vlastníctva Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša Soľ do výlučného 

vlastníctva obce Soľ. 

2. Prevod nehnuteľnosti – pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 1152 o celkovej 

výmere 1396 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 418  

k. ú. Soľ; 

z výlučného vlastníctva Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša Soľ do výlučného 

vlastníctva obce Soľ. 

Celková výmera prevádzaného pozemku je 1665 m2. 

Kúpna cena: pozemok sa prevádza za dohodnutú kúpnu cenu 6,- €/m2. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 1665 m2 x 6 €/m2 = 9 990,- €  

(slovom deväťtitísdeväťstodeväťdesiat eur) 

Dôvod prevodu nehnuteľností: prevod nehnuteľností sa uskutočňuje za účelom 

majetkovo právneho usporiadania vlastníctva k pozemkom, ktoré sú zastavané miestnou 

komunikáciou a za účelom umiestnenia a realizácie stavby „Kanalizácia a ČOV Soľ,  

2. Etapa – rozšírenie kanalizácie Soľ“. 

 

 

B. Schvaľuje: 

 

1. Prevod nehnuteľností – novovytvorených pozemkov, ktoré boli odčlenená 

Geometrickým plánom č. 90/2020 zo dňa 16.10.2020, úradne overeným Okresným 

úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 20.10.2020 pod číslom  

G1 611/2020, a to: 

− novovytvoreného pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 225/8 o výmere 82 m2, 

druh pozemku orná pôda, odčleneného z parcely registra „C“ parc. číslo 225/2, druh 

pozemku orná pôda o výmere 1730 m2, zapísaný na LV č. 418 k. ú. Soľ; 

− novovytvoreného pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 1153/2 o výmere  

33 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, odčleneného z parcely registra 



„E“ parc. číslo 1070/101, druh pozemku orná pôda o výmere 957 m2, zapísaný  

na LV č. 418 k. ú. Soľ; 

− novovytvoreného pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 1153/3 o výmere  

53 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, odčleneného z parcely registra 

„E“ parc. číslo 1070/101, druh pozemku orná pôda o výmere 957 m2, zapísaný  

na LV č. 418 k. ú. Soľ; 

− novovytvoreného pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 1207/13 o výmere  

101 m2, druh pozemku orná pôda, odčleneného z parcely registra „C“ parc. číslo 

1207/3, druh pozemku orná pôda o výmere 57461 m2, zapísaný na LV č. 418 k. ú. Soľ; 

 z výlučného vlastníctva Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša Soľ do výlučného 

vlastníctva obce Soľ. 

2. Prevod nehnuteľnosti – pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 1152 o celkovej 

výmere 1396 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 418  

k. ú. Soľ; 

z výlučného vlastníctva Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša Soľ do výlučného 

vlastníctva obce Soľ. 

Celková výmera prevádzaného pozemku je 1665 m2. 

Kúpna cena: pozemok sa prevádza za dohodnutú kúpnu cenu 6,- €/m2. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok 1665 m2 x 6 €/m2 = 9 990,- €  

(slovom deväťtitísdeväťstodeväťdesiat eur) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 166/2020 

 zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.10.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
 

A. Prerokovalo: 

 

Predložený návrh „Zmluvy o prenájme nebytových priestorov“ vo vlastníctve 

spoločnosti Agrodružstvo v Soli.  

Predmetom predkladaného návrhu zmluvy je prenájom nebytových priestorov  

na hospodárskom dvore Agrodružstva v Soli, a to budovy Múzeum s. č. 1094 postavenej na 

parcele registra „C“ parc. číslo 683/4. Nebytové priestory sa budú prenajímať  

za účelom skladovania požiarnického materiálu DHZ obce Soľ. Výška navrhovaného 

mesačného nájomného je 60,-EUR (ročné nájomné 720,-EUR), doba platnosti nájomného 

vzťahu je navrhovaná na dobu neurčitú. 

 

B. Schvaľuje:  

 



Uzatvorenie „Zmluvy o prenájme nebytových priestorov“ vo vlastníctve spoločnosti 

Agrodružstvo v Soli, a to zmluvy o prenájme nebytových priestorov na hospodárskom 

dvore Agrodružstva v Soli - budovy Múzeum s. č. 1094 postavenej na parcele registra  

„C“ parc. číslo 683/4 za účelom skladovania požiarnického materiálu DHZ obce Soľ,  

vo výške mesačného nájomného 60,- EUR (ročného nájomného 720,- EUR), s dobou 

platnosti nájomného vzťahu na dobu neurčitú. 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 167/2020 

 zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 21.10.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo: 

Žiadosť pána Jozefa Dopiráka o odkúpenie pozemku odčleneného z parcely registra  

„E“ parc. číslo 1455/273, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 1955 m2, zapísaný  

na LV č. 885 k. ú. Soľ, vo vlastníctve obce Soľ. Výmera odčleneného pozemku je  

podľa predloženého návrhu geometrického plánu 868 m2, číslo a podlomenie nových 

odčlenených parciel bude presne definované v úradne overenom origináli geometrického 

plánu. 

 

B. Berie na vedomie: 

Súhlasné stanovisko spoločnosti Agrodružstvo v Soli s odpredajom  pozemku, ako 

vlastníka nehnuteľnosti – Administratívnej budovy s. č. 12 a ostatných nehnuteľností  

postavených na parcele registra „E“ parc. číslo 1455/273, ktorá je predmetom predloženej 

žiadosti. 

 

C. Vyhlasuje: 

Nehnuteľný majetok obce Soľ – pozemok parcelu registra „E“ parc. číslo 1455/273, druh 

pozemku trvalý trávny porast o výmere 1955 m2, zapísaný na LV č. 885 k. ú Soľ  

za prebytočný a stanovuje formu odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku obce 

obchodnou verejnou súťažou. 

 

D.  Poveruje: 

Starostu obce prípravou podkladov k prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

obchodnou verejnou súťažou a stanovením podmienok obchodnej verejnej súťaže  

po predložení úradne overeného geometrického plánu a ostatných relevantných 

dokumentov. 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 


