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________________________________________________________ 

Z Á P I S N I CA 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli, 

konaného dňa 20.11.2020 o 17.00 hod. 

v kultúrnom dome v Soli 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 
 

Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 17. zasadnutí Obecného 

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

nadpolovičná väčšina poslancov, neprítomní sú Mgr. Michal Kurej, Mgr. Tatiana Kmecová 

a Adam Ferko. Starosta obce za zapisovateľku určil Mgr. Katarínu Adamovú, za 

overovateľov zápisnice Martinu Tirpákovú a Ing. Máriu Onderkovú. Do návrhovej 

komisie navrhol poslancov: Jozefa Halasa, Juraja Sukovského 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:   5   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 4 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej, Mgr. Tatiana Kmecová, 

Adam Ferko) 

 

Starosta obce prečítal program 17. zasadnutia OZ.  

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Soľ a MŠ Soľ za školský rok 2019/2020. 

4. Zmena rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2020 – III. zmena. 

5. Zmena rozpočtu obce Soľ na rok 2020 – IV. zmena. 

6. Príprava návrhu rozpočtu obce Soľ na rok 2021 a na roky 2022, 2023. 

7. Návrh na prerokovanie a schválenie strategického dokumentu vypracovaného v rámci 

realizácie projektu s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci 

Soľ“. 

8. Návrh na neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku a fyzickú likvidáciu hnuteľného 

majetku. 

9. Majetkové prevody. 

10. Rôzne 

11. Diskusia. 

12. Záver.  

 

Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   5   

Proti:   0  
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Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 4 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej, Mgr. Tatiana Kmecová, 

Adam Ferko) 

 

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

Starosta obce navrhol do programu zaradiť naviac jeden bod programu: Návrh na 

prerokovanie Zmluvy o budúcej zmluve (Zmluva o zriadení vecného bremena) na stavbu 

Obec Soľ-Lokalita L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia a to za 7. bod 

programu a doplnený program prečítal. 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Soľ a MŠ Soľ za školský rok 2019/2020. 

4. Zmena rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2020 – III. zmena. 

5. Zmena rozpočtu obce Soľ na rok 2020 – IV. zmena. 

6. Príprava návrhu rozpočtu obce Soľ na rok 2021 a na roky 2022, 2023. 

7. Návrh na prerokovanie a schválenie strategického dokumentu vypracovaného v rámci 

realizácie projektu s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci 

Soľ“. 

8. Návrh na prerokovanie Zmluvy o budúcej zmluve (Zmluva o zriadení vecného 

bremena) na stavbu Obec Soľ-Lokalita L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN 

vedenia. 

9. Návrh na neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku a fyzickú likvidáciu hnuteľného 

majetku. 

10. Majetkové prevody. 

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:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 4 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej, Mgr. Tatiana Kmecová, 

Adam Ferko) 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 

Starosta obce podľa Informatívnej správy o plnení uznesení OZ obce Soľ vypracovanej 

hlavným kontrolórom obce Ing. Jánom Koscelníkom prítomných oboznámil, že  z 15. 

zasadnutia bolo prijatých 15 uznesení (č. 149 - č. 163), zo 16. zasadnutia boli prijaté 4 

uznesenia (č. 164 – č. 167) a jednotlivé uznesenia sú splnené, resp. sú v plnení. Bez 

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

uznesenie. 

 
Uznesenie č. 168/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   5   
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Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 4 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Michal Kurej, Mgr. Tatiana Kmecová, 

Adam Ferko) 

 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Soľ a MŠ Soľ za školský rok 

2019/2020 
 

Starosta obce predniesol pripravenú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Soľ za 

školský rok 2019/2020 a následne Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Soľ za školský 

rok 2019/2020. Informoval o pedagogických zamestnancoch, o rade školy, o počte detí, o 

aktivitách škôl, o projektoch, o inšpekčnej činnosti, o priestorových a materiálno-technických 

podmienkach a o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacích činností škôl a 

o cieľoch, ktoré si školy určili. Taktiež o dochádzke žiakov, o dosahovaní úspechov v učení, 

o výsledkoch na rôznych súťažiach a o ich ďalších aktivitách. Do diskusie sa nikto 

z prítomných neprihlásil, preto dal starosta obce  hlasovať za pripravený návrh na uznesenie 

o schválení predložených správ z MŠ a ZŠ Soľ. 

 
Uznesenie č. 169/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Mgr. Tatiana Kmecová, Adam Ferko) 

 

 

4. Zmena rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2020 – III. zmena 
 

Mgr. Anna Hurná predniesla, že ide o úpravu nenormatívnych prostriedkov (príspevok na 

dopravné žiakom, príspevok na vzdelávacie poukazy a príspevok na skvalitnenie podmienok 

na výchovu žiakov zo sociálne-znevýhodneného prostredia) a normatívnych prostriedkov 

(suma na mzdy, na odvody poistného a prevádzkové výdavky). Poslanci nepripomienkovali 

zmeny ani nežiadali o iné doplnenia, preto dal starosta obce hlasovať za pripravený návrh na 

uznesenie. 

 
Uznesenie č. 170/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Mgr. Tatiana Kmecová, Adam Ferko) 

 

 

5. Zmena rozpočtu obce Soľ na rok 2020 – IV. zmena 
 

Mgr. Anna Hurná podľa pripraveného materiálu vysvetlila, o ktoré zmeny ide v IV. zmene 

rozpočtu. V príjmovej časti ide o zmeny v príjmoch DHZ, z prenájmu domu smútku, za 

dobitie čipov na vodu, za relácie v miestnom rozhlase, za príspevok na stravu prac. ZŠ, 

transfer na matriku a MŠ, PRIM. Vo výdajovej časti sa zmeny týkajú napr. cestnej dopravy, 
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transakcie verejného dlhu, náboženské a iné spol. služby, preprimárne vzdelávanie. Bez 

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

za IV. zmenu rozpočtu obce Soľ. 

 
Uznesenie č. 171/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Mgr. Tatiana Kmecová, Adam Ferko) 

 

 

6. Príprava návrhu rozpočtu obce Soľ na rok 2021 a na roky 2022, 2023 
 

Mgr. Anna Hurná, prítomným podrobne vysvetlila, akým spôsobom pripravuje Návrh 

rozpočtu obce Soľ na rok 2021 a na roky 2022, 2023. Podľa pripraveného dokumentu, ktorý 

mali poslanci k dispozícii, vysvetľovala postupne všetky položky v príjmovej a výdajovej 

časti. V diskusii odpovedala na otázky poslancov a vykladala, na ktoré položky je potrebné sa 

konkrétnejšie zamerať  a porozmýšľať o nich do ďalšieho rokovania, kedy sa rozpočet obce 

bude schvaľovať. 
 

 

7. Návrh na prerokovanie a schválenie strategického dokumentu 

vypracovaného v rámci realizácie projektu s názvom „Vypracovanie 

lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Soľ“. 
 

Starosta obce vysvetlil, že obec zapojením sa do projektu „Vypracovanie lokálnej 

nízkouhlíkovej stratégie v obci Soľ“ získala odborne vypracovaný dokument, ktorý obsahuje 

o. i. bilanciu spotreby, celkovú stratégiu, plánované aktivity a opatrenia, koncepciu budúceho 

vývoja, smert opatrenia v šetrení energie, osvetlení a pod. Samotná implementácia a následné 

využívanie navrhovaných technicko-technologických opatrení priamo prispievajúcich 

k znižovaniu CO 2 výrazne prispeje k zlepšeniu stavu životného prostredia. Starosta obce 

otvoril diskusiu. Bez pripomienok a návrhov, preto dal hlasovať za pripravený návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie č. 172/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Mgr. Tatiana Kmecová, Adam Ferko) 

 

 

8. Návrh na prerokovanie Zmluvy o budúcej zmluve (Zmluva o zriadení 

vecného bremena) na stavbu Obec Soľ-Lokalita L1a, L1b – smer Rudlov – 

preložka VN vedenia. 
 

Starosta obce vysvetlil, že ide o podpísanie zmluvy súvisiacej s prekládkou VN vedenia 

v lokalite L1a a L1b v smere do Rudlova, kde je naplánovaná individuálna bytová výstavba. 
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VN vedenie sa navrhuje preložiť tak, aby pri výstavbe nebolo prekážkou a VSD žiada súhlas 

na zriadenie vecného bremena na elektrický stĺp. V diskusii neboli vznesené žiadne 

pripomienky a návrhy, preto dal starosta obce hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 173/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Mgr. Tatiana Kmecová, Adam Ferko) 

 

 

9. Návrh na neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku a fyzickú likvidáciu 

hnuteľného majetku 
 

Ing. Monika Sukovská uviedla, že bola vykonaná fyzická kontrola majetku navrhnutého na 

vyradenie a dokladová kontrola majetku vyradeného z dôvodu prebytočnosti alebo 

neupotrebiteľnosti, po rekonštrukcii exteriéru a interiéru budovy obecného úradu. Ide 

o likvidáciu majetku vo výške 16 068,25,-€. K vyradeniu neboli vznesené žiadne pripomienky 

a návrhy, preto starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 174/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Mgr. Tatiana Kmecová, Adam Ferko) 

 

 

10. Majetkové prevody 
 

Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o návrh na prevod nehnuteľného majetku 

odčleneného z parcely registra“E“, parc. č. 1455/273, zapísanej na LV 885, k. ú. Soľ spolu 

o výmere 868 m2 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrov. Starosta obce dal 

hlasovať za pripravený návrh uznesenia.  

 

Uznesenie č. 175/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Mgr. Tatiana Kmecová, Adam Ferko) 

 

 

11. Rôzne 

 
Starosta obce predniesol požiadavku pracovníka obce o zakúpenie komunálnej techniky 

s nadstavbou na zimnú údržbu chodníkov a miestnych komunikácií v nasledujúcom období, t. 
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j. možno začiatkom roka 2021. Oznámil, že v prieskume cien bolo zistené, že cena 

požadovanej techniky môže byť približne vo výške 20 000,-€. Diskusia: starosta obce 

navrhol v prieskume zistiť, či je možné techniku zakúpiť na splátky po zaplatení potrebnej 

akontácie. Ing. Jaroslav Kokinda vyslovil názor, že techniku je potrebné zakúpiť ak je 

dostatok finančných prostriedkov. Jozef Halas navrhol požadovanú techniku zakúpiť ešte 

v tomto roku formou lízingovej zmluvy. Po ukončení diskusie dal starosta obce hlasovať 

o návrhu na zakúpenie komunálnej techniky s nadstavbou na zimnú údržbu.  

 

Uznesenie č. 172/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Mgr. Tatiana Kmecová, Adam Ferko) 

 

 

12. Diskusia 

 
Starosta obce poslancov podrobne informoval o projekte Podpora vysporiadania pozemkov 

súvisiaca s jednoduchými pozemkovými úpravami. Keďže podmienky projektu sú pre obec 

nevýhodné, obec sa zatiaľ neplánuje zapojiť do vyhlásenej výzvy. 

Martina Tirpáková sa opýtala, či sa začala riešiť žiadosť podaná na prenájom bývalej 

materskej školy. Starosta obce odpovedal, že vzhľadom na krátkosť času a náročnosť 

vypracovania ponuky (vhodné  a presné kritéria prenájmu) sa ponuka na prenájom vyhotoví 

v čo najkratšom možnom období, najskôr však začiatkom roka 2021. 

Jozef Halas upozornil na veľké diery na miestnej komunikácii v smere od futbalového ihriska 

k nájomným bytom (Agrodružstvo) a požiadal o ich úpravu. 

Starosta obce informoval poslancov o náročnosti vyvážania biologicky rozložiteľného 

odpadu. Odpad je často ťažký a je s ním zlá manipulácia, preto navrhuje odporúčať občanom 

zakúpenie big begov určitej veľkosti, s ktorými by manipulácia bola oveľa jednoduchšia. 

Poslanci s týmto návrhom súhlasili. 

 

13.  Záver 
 

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

Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 17. zasadnutie OZ ukončil. 

 

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

   

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

 

                             Ing. Mária Onderková   ........................................ 

            

 

 

                   Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


