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________________________________________________________ 

Z Á P I S N I CA 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli, 

konaného dňa 11.09.2020 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 15. 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 Mgr. Janu Bertovú a Jozefa Halasa. Do návrhovej komisie navrhol poslancov: 

Adama Ferka, Mgr. Tatianu Kmecovú, Juraja Sukovského 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    

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

 

Starosta obce prečítal program 15. zasadnutia OZ.  

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2020.  

4. Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2020.  

5. Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2020. 

6. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív 

poskytnutej MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020.  

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

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

9. Konsolidovaná výročná správa obce Soľ za rok 2019. 

10. Návrhy na uzavretie „Zmlúv o uzavretí budúcich zmlúv o výkone správy          

majetku s VVS, a. s.“.  

11. Prejednanie žiadostí.  

12. Rôzne. 

13. Diskusia. 

14. Záver.  

 

Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:  
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Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

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

Starosta obce navrhol do programu zaradiť naviac jeden bod programu: „Majetkové prevody“ 

a to za 10. bod programu a doplnený program prečítal. 

  

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2020.  

4. Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2020.  

5. Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2020. 

6. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív 

poskytnutej MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020.  

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

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

9. Konsolidovaná výročná správa obce Soľ za rok 2019. 

10. Návrhy na uzavretie „Zmlúv o uzavretí budúcich zmlúv o výkone správy          

majetku s VVS, a.s.“.  

11. Majetkové prevody. 

12. Prejednanie žiadostí.  

13. Rôzne. 

14. Diskusia. 

15. Záver.  

 

Po prečítaní doplneného programu dal starosta obce hlasovať za doplnený program 

zasadnutia. 

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

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

obce Soľ z 13. a 14. zasadnutia“ skonštatoval, že z 13. zasadnutia z celkového počtu prijatých 

8 uznesení (č. 139 – č. 146) boli všetky uznesenia splnené a taktiež zo 14. zasadnutia  boli 

prijaté a splnené obidve uznesenia (č. 147 – č. 148). 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.149 /2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Ing. Jaroslav Kokinda) 
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3. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2020 

 
Riaditeľ ZŠ podrobne predniesol Komentár k plneniu rozpočtu ZŠ Soľ k 30.06.2020 za 

základnú školu, školskú jedáleň a školský klub detí. Výška schváleného rozpočtu predstavuje 

1 372 717,-€, z toho prenesené kompetencie 1 086 874,-€, nenormatívne prostriedky 84 323,-

€, hmotná núdza 6 000,-€, originálne kompetencie 107 400,-€ a potraviny školskej jedálne 

60 000,-€, projekt „Pomáhaj v ŠJ“ 4000,-€. Poslanci si informácie o rozpočte prehliadli 

v pripravenom dokumente, v ktorom boli všetky položky prehľadne vyčíslené. V závere bol 

popísaný a vyčíslený stav účtov -  finančných prostriedkov k 30.6.2020. Bez pozmeňujúcich 

návrhov a pripomienok. Starosta obce dal hlasovať za schválenie rozboru hospodárenia ZŠ 

za I. polrok 2020. 

 
Uznesenie č. 150/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

4. Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2020 

 
Správu k Rozboru hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2020 pripravila a predniesla Mgr. 

Anna Hurná, ktorá zároveň podrobne vysvetlila jej obsah. Plnenie príjmov za I. polrok 2020 

bolo splnené na 37,12 %, výdavkov na 26,65 %. Pohľadávky za obec sú vo výške 19 150,42,-

€ a to za nájomné byty, komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, návratné sociálne výpomoci. 

Ing. Anna Hurná poukázala na skutočnosť, že obci sa financie preplácajú s oneskorením 

z dôvodu COVID-19. Starosta obce komentoval, že COVID-19 je aj dôvodom nízkeho 

plnenia kapitálového rozpočtu, nie sú vykonávané kontroly na mieste a to spôsobuje 

oneskorenú záverečnú fázu platieb. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta 

obce dal hlasovať za schválenie Rozboru hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2020.  

 
Uznesenie č. 151/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

5. Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2020 

 
Mgr. Anna Hurná, ktorá dokument Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 

2020 vypracovala, podrobne komentovala príjmovú a výdavkovú časť. V príjmovej časti 

vysvetlila vyčíslené daňové a nedaňové príjmy, granty a transfery a nakoniec príjmy spolu – 

schválené, upravené, skutočné. Vo výdavkovej časti vysvetlila, že je vytvorených 5 

programov a 26 podprogramov a zároveň na koľko % sa jednotlivé podprogramy plnia. 

V sumarizácii výdavkov poukázala na vyčíslenie schváleného, upraveného a skutočného 

rozpočtu na rok 2020 v bežných a kapitálových výdavkoch a vo výdavkoch na finančné 

operácie a výdavky ZŠ, a aké je ich percentuálne plnenie. Do diskusie sa nikto neprihlásil, 
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starosta obce dal hlasovať za predložený návrh na schválenie Rozboru programového 

rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2020. 

 
Uznesenie č. 152/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

6. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných 

aktív poskytnutej z MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO 

v roku 2020 

 
Starosta obce k tomuto bodu programu vysvetlil, že z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu 

samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19 je možnosť požiadať o návratnú 

finančnú výpomoc vo výške 52 000,-€. Výpomoc sa bude splácať po dobu štyroch rokov, 

prvá splátka bude uhradená až v roku 2024 a posledná splátka bude splatná v roku 2027. 

Výška ročných splátok v celom období bude rovnomerná, po 13 000,-€ ročne. Prijaté 

prostriedky z návratnej finančnej výpomoci je možné použiť do 31.12.2020, výlučne 

a v plnom rozsahu na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho 

charakteru. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc je potrebné predložiť do 31.10.2020. 

Následne Ing. Ján Koscelník prečítal stanovisko hlavného kontrolóra 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 a odporučil schváliť prijatie finančnej výpomoci. V diskusii sa p. Jozef Halas dotazoval, či 

finančná výpomoc bude poskytnutá cez niektorú banku. Starosta obce vysvetlil, že 

poskytnutie finančnej výpomoci je štátne a bude poukázané na náš osobitný účet. 

V budúcnosti je možné, že sa finančná výpomoc zmení na grant. Po ukončení diskusie dal 

starosta obce hlasovať za pripravený návrh uznesenia stanoviska hlavného kontrolóra 

k požiadaniu finančnej výpomoci.  

 

Uznesenie č. 153/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

Následne dal starosta obce hlasovať za pripravený návrh uznesenia na prijatie bezúročnej 

výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej z MF SR na kompenzáciu výpadku dane 

z príjmov FO v roku 2020. 

 

Uznesenie č. 154/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    
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Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Ing. Jaroslav Kokinda) 

 

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

 
Riaditeľ ZŠ objasnil, že ide o úpravu nenormatívnych finančných prostriedkov  

a to o navýšenie príspevku na asistenta učiteľa, príspevku na nákup učebníc pre žiakov 1. až 

4. roč., príspevku na nákup učebníc cudzieho jazyka (anglického) v celkovej sume o 16 748,-

€. Starosta obce vyzval poslancov na diskusiu, nikto nemal návrhy na zmeny a ani 

pripomienky, preto dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia o II. zmene rozpočtu ZŠ Soľ. 

 

Uznesenie č. 155/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

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

 
Mgr. Anna Hurná podľa pripraveného materiálu vysvetlila zmeny v príjmovej a výdavkovej 

časti zahrnuté do III. zmeny rozpočtu. Zvýšenie príjmov – príjmy za činnosť DHZ, za dobitie 

čípov na pitnú vodu, dotácia zo ŠR – ŽP a za transfer na sčítanie domov a bytov. Vo 

výdavkov časti sa zahrnuli zmeny vyplývajúce z prijatia návratnej finančnej výpomoci, ktorá 

bude použitá na nákup pozemkov, na dofinancovanie hasičskej zbrojnice, na opravu stropu 

futbalovej tribúny, na prekládku vysokého napätia. V diskusii Ing. Mária Onderková žiadala 

vysvetlenie dofinancovania hasičskej zbrojnice. Starosta obce vysvetlil, že ide o práce 

naviac, ktoré je potrebné vykonať, aby sa ukončil práve zrealizovaný projekt. Bez 

pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za pripravené uznesenie  

za III. zmenu rozpočtu obce Soľ. 

 
Uznesenie č.156 /2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

9. Konsolidovaná výročná správa obce Soľ za rok 2019 

 
Konsolidovanú výročnú správu obce Soľ za rok 2019 pripravila Mgr. Anna Hurná, ktorá 

poukázala na jej rozsiahly   obsah,  na údaje  o obci  Soľ  rozšírené  o údaje  Základnej  školy. 

V správe sú uvedené identifikačné údaje obce, základná charakteristika obce, poslanie, vízie 

a ciele obce, informácie o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctva, hospodársky 

výsledok za rok 2019 a ostatné dôležité informácie. Výročná správa je zverejnená na webovej 

stránke obce. Bez námietok a doplnení. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh 

uznesenia. 
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Uznesenie č. 157/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

10. Návrhy na uzavretie „Zmlúv o uzavretí budúcich zmlúv o výkone 

správy majetku s VVS, a. s.“ 

 
Starosta obce poslancom vysvetlil, že k podaným žiadostiam o NFP „Výstavba novej 

materskej školy v obci Soľ“, „Kanalizácia a ČOV Soľ, 2. etapa – rozšírenie kanalizácie Soľ“ 

a „Výstavba infraštruktúry – rómska ulica, lokalita L3“ sú potrebné vodoprávne povolenia, 

ktoré vydáva Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor životného prostredia. Podkladom k ich 

vydaniu je aj doloženie „Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku“ s VVS 

a. s. Košice, závod Vranov nad Topľou. Z uvedeného dôvodu je potrebné uznesením schváliť 

návrhy „Zmlúv o uzavretí budúcich zmlúv o výkone správy majetku“ s prílohami, kde sú 

uvedené celkové dĺžky rozvodnej siete a uličnej stoky pre každý projekt zvlášť. Poslanci 

nemali žiadne dotazy a pripomienky, preto dal starosta obce hlasovať za pripravené návrhy 

uznesení v poradí, 1. „Kanalizácia a ČOV Soľ, 2. etapa – rozšírenie kanalizácie Soľ“, 2.  

„Výstavba infraštruktúry – rómska ulica, lokalita L3“, 3.  NFP „Výstavba novej materskej 

školy v obci Soľ“. Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto 

neprihlásil, dal starosta obce postupne hlasovať za pripravené návrhy uznesení. 

 

Uznesenie č. 158/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

Uznesenie č. 159/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

Uznesenie č. 160/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o prevod nehnuteľného majetku z dôvodu rozšírenia 

plochy miestneho cintorína, parcely registra „C“, parcelné číslo 876/1 o výmere 1620 m2, 

orná pôda, za kúpnu cenu 8 100,-€. Starosta obce otvoril diskusiu. Poslanec Jozef Halas sa 

opýtal na výmeru zostávajúcej časti parcely. Starosta obce odpovedal, že predávajúcemu 

ostalo po odčlenení parcely 972 m2. Juraj Sukovský chcel vedieť v akom stave je pozemok. 

Starosta obce vysvetlil, že až na niekoľko ovocných stromov sa na pozemku nenachádza nič 

iné. V spoločnej diskusii poslanci uvažovali o umiestnení oplotenia. Po ukončení diskusie  

starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia o prevode nehnuteľného majetku. 

Uznesenie č. 161/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

12.  Prejednanie žiadostí 
12/1  

Marián Baláž – žiadosť o príspevok na realizáciu kanalizačnej prípojky – obecné 

zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti zo dňa 12.08.2020 o príspevok za realizáciu 

kanalizačnej prípojky pred domom s. č. 327 a 328 vykonanej dňa 30.07.2020 sa zhodlo na 

preplatení príspevku vo výške 500,-€. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

12/2  

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

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

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) – od 17.08.2020. 

 

Ing. Šrojta Vladimír – Rudlov 187 - oznámenie o otvorení prevádzky, predmet: Kúpa tovaru 

na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom 

živnosti (veľkoobchod) – od 28.08.2020. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu, za zobratie na vedomie:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

Uvedené oznámenie poslanci Obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie. 
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12/3  

IMPER bar, Soľ 442 – žiadosť o prehodnotenie otváracích hodín v prevádzke IMPER bar, 

Soľ 442, 094 35 Soľ  – obecné zastupiteľstvo sa po prejednaní žiadosti dohodlo, že z dôvodu 

prijatých opatrení na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti občanov našej obce v súvislosti 

s pandémiou COVID 19 s predĺžením otváracích hodín  nesúhlasí. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

12/4 

Ján Daňo, Soľ 45, 094 35 Soľ – žiadosť o zmenu územného plánu obce v k. ú. Soľ, číslo 

parcely 870, evidovanej na LV 471 vedenú ako záhrady, z dôvodu plánovanej výstavby 

rodinného domu. Po vzájomnej diskusii sa poslanci dohodli, že žiadosť bude zaradená do 

najbližšieho procesu Zmien a doplnkov územného plánu obce Soľ. V prípade schválenia 

požadovanej zmeny náklady na jej realizáciu  budú vopred vyčíslené a od žiadateľa bude 

obecný úrad požadovať vysporiadanie všetkých pohľadávok voči obci a tiež 

spolufinancovanie zmien ÚPNO-Soľ. Starosta obce dal hlasovať za návrh vyriešenia žiadosti 

o zmenu územného plánu obce. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   1 (Jozef Halas)  

Zdržal sa:  0    

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

 

12/5  

Janka Cehlarová, Duklianskych hrdinov 1209/28, 093 01 Vranov nad Topľou – žiadosť 

o súčinnosť pri výrube stromov – poslanci sa po vzájomnej diskusii zhodli na tom, aby sa 

žiadateľke oznámilo nasledovné. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas obce v súlade s § 47 

a 48 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, a to formou rozhodnutia. Konanie 

týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe písomnej žiadosti vlastníka, správcu, prípadne 

nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie. Podanie žiadosti je spoplatnené podľa položky 

160 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 10,-€ pre fyzickú osobu. 

Dreviny sa vyrubujú najmä v období vegetačného pokoja od 1. októbra do 31. marca po 

vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub. Súhlas na výrub dreviny sa 

nevyžaduje pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri 

bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku. Je preto potrebné, aby vlastník 

pozemku na ktorom sa drevina nachádza podal písomnú Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 

dreviny na obecnom úrade v Soli. Po vydaní súhlasného rozhodnutia obec môže odporučiť 

odborne spôsobilé osoby, ktoré výrub dreviny uskutočnia v období vegetačného obdobia. 

Obec nedisponuje osobami, ktoré sú na výrub dreviny odborne spôsobilé a ktoré by zároveň 

preberali zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody na zdraví a majetku, môže však byť 

nápomocná najmä pri manipulácii a likvidácii vyrúbanej dreviny – odvoze konárov a dreva. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   
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Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

 

13. Rôzne 
Starosta obce poslancov informoval o vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadosti o NFP cez 

Miestnu akčnú skupinu Slanské vrchy – Topľa zameranú na jednu z aktivít: výstavba a 

rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, 

autobusových zastávok. Termín podania je 28.10.2020 a vhodnou lokalitou na realizáciu 

získaného finančného príspevku by mohla byť časť miestnej komunikácie na tzv. Huštaku 

v smere do Rudlova. Dĺžka rekonštruovanej komunikácie by bola približne 170 m. Starosta 

obce po prediskutovaní možnosti získania NFP vo výške 28 000,- EUR a potreby 

dofinancovania určitej výšky neoprávnených výdavkov na dosiahnutie cieľa, prečítal návrh na 

uznesenie a dal za neho hlasovať.  

 

Uznesenie č. 162/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

Starosta obce prítomných  informoval o možnosti podania žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok, prostredníctvom Výzvy 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. V jednoduchých 

pozemkových úpravách ide o proces, v ktorom by sa zabraté časti pozemkov v rómskej osade 

mohli vlastníkom vymeniť za iné pozemky v rámci obce, prípadne okresu, alebo by sa 

vlastníci mohli rozhodnúť pre finančné vyrovnanie za zabraté pozemky. Pozemky na výmenu 

musí v prvom rade poskytnúť obec, v druhom rade štát. Po vzájomnej diskusii poslanci na 

vyzvanie starostu obce pristúpili k hlasovaniu, aby starosta obce pripravil podklady k podaniu 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle výzvy. Starosta obce dal hlasovať za 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 163/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   4   

Proti:   0  

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

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

 

Starosta obce poslancov oboznámil s novou legislatívou o odpadoch, najmä o potrebe riešiť 

likvidáciu biologického (kuchynského)  odpadu z domácnosti.  Obec mala uplatnenú výnimku 

zo zákona a to, že 50% obyvateľov si biologický odpad kompostuje doma vo vlastných 

kompostárňach.  Od nového roka je potrebné preukázať, že odpad z kuchýň si kompostuje 

100% obyvateľov alebo likvidáciu zabezpečiť napr. vyvážaním odpadu vo vedierkach 

v dvojtýždňových intervaloch, tzv. vedierkový zber, ktorý ponúka Fúra a.s. Kosit a.s.  ponúka 

kompostéry do každej domácnosti, žetónový zber odpadu, váženie každej nádoby pri zbere. 
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Akákoľvek zmena zberu odpadov predpokladá zvýšenie nákladov - poplatkov pre občanov 

obce. Do budúcnosti je potrebné uvažovať, akým spôsobom a s ktorou zberovou 

spoločnosťou chce obec zmeny likvidácie odpadov vykonávať. V diskusii sa Jozef Halas 

opýtal na stav podanej žiadosti o NFP na výstavbu kompostoviska. Starosta obce ho 

informoval, že žiadosť je podaná a čaká sa na jej vyhodnotenie. 

 

 

15.  Diskusia 

 
Mgr. Tatiana Kmecová vyslovila pochvalu od detí a občanov za detské ihrisko a zároveň 

v ich mene požiadala o lavičky, ktoré na ihrisku chýbajú. Martina Tirpáková sa opýtala na 

systém otvárania priestoru, kde sa detské ihrisko nachádza. Starosta obce prítomných 

oboznámil s uzamykaním, resp. odomykaním detského ihriska a tiež s ochranou kamerovým 

systémom. Kamerový systém je tiež inštalovaný pri výdajni vody. 

 

16. Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 15. zasadnutie OZ ukončil. 
 

 

 

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

   

 

 

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

 

                              

 

Jozef Halas     ............................................. 

 

 

            

 

 

                  Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


