
1 

 

________________________________________________________ 

Z Á P I S N I CA 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli, 

konaného dňa 14.12.2020 o 17.00 hod. 

v kultúrnom dome v Soli 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 

 
Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 18. zasadnutí Obecného 

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

nadpolovičná väčšina poslancov, neprítomní sú Adam Ferko, Ing. Jaroslav Kokinda a Mgr. 

Jana Bertová. Starosta obce za zapisovateľku určil Mgr. Katarínu Adamovú, za overovateľov 

zápisnice Mgr. Michala Kureja a Juraja Sukovského. Do návrhovej komisie navrhol 

poslancov: Ing. Máriu Onderkovú, Mgr. Tatianu Kmecovú a Martinu Tirpákovú 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:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

Starosta obce prečítal program 18. zasadnutia OZ.  

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Návrh VZN č. 49/2020, ktorým sa mení VZN č. 22 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Soľ. 

4. Návrh VZN č. 47/2020, ktorým sa mení VZN č. 40/2018 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Soľ.  

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného 

rozpočtu obce na roky 2022 – 2023.  

6. Návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2021 a na roky 2022,2023. 

7. Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2021 a na roky 2022,2023. 

8. Návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2021 a na roky 2022,2023. 

9. Návrh VZN č. 48/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2021. 

10. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2020 – V. zmena.  

11. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2020.  

12. Majetkové prevody. 

13. Rôzne. 

14. Diskusia. 

15. Záver.  
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Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

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

Starosta obce navrhol do programu zaradiť naviac dva body programu: Zmena rozpočtu ZŠ 

Soľ za rok 2020 – IV. zmena za 9. bod programu a Vyhodnotenie aktivít Obecného 

zastupiteľstva obce Soľ za rok 2020 za bod programu Majetkové prevody a doplnený program 

prečítal. 

 

Doplnený program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Návrh VZN č. 49/2020, ktorým sa mení VZN č. 22 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Soľ. 

4. Návrh VZN č. 47/2020, ktorým sa mení VZN č. 40/2018 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Soľ.  

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného 

rozpočtu obce na roky 2022 – 2023.  

6. Návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2021 a na roky 2022,2023. 

7. Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2021 a na roky 2022,2023. 

8. Návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2021 a na roky 2022,2023. 

9. Návrh VZN č. 48/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2021. 

10. Zmena rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2020 – IV. zmena. 

11. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2020 – V. zmena.  

12. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2020.  

13. Majetkové prevody. 

14. Vyhodnotenie aktivít Obecného zastupiteľstva obce Soľ za rok 2020 

15. Rôzne. 

16. Diskusia. 

17. Záver.  

 

Starosta obce dal hlasovať za prečítaný doplnený program zasadnutia. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 
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2. Kontrola plnenia uznesení 

 
Ing. Ján Koscelník  podľa Správy z kontroly  plnenia uznesení OZ obce Soľ prítomných 

oboznámil, že  na 17. zasadnutí bolo prijatých 9 uznesení (č. 168 - č. 176) a jednotlivé 

uznesenia sú splnené, resp. sú v plnení. Diskusia: Starosta obce k plneniu Uznesenia č. 

176/2020 (obstaranie komunálnej techniky s nadstavbou na letnú a zimnú údržbu) poslancov 

informoval, že  verejné obstarávanie je v stave vyhodnocovania, potrebné je obstarať ešte 

lízingovú spoločnosť. Po úhrade akontácie sa  zvyšné náklady požiadajú rozpočítať na 36 

mesiacov. Termín dodania je naplánovaný do konca januára. Bez ďalších pripomienok 

a návrhov. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 
Uznesenie č. 177/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

3. Návrh VZN č. 49/2020, ktorým sa mení VZN č. 22 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Soľ 

 
Mgr. Katarína Adamová vysvetlila zmenu § 13 VZN č. 22 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Soľ. Navrhovaná zmena je v tom, 

že obec bude zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu 

(BRKO). Občania môžu BRKO likvidovať kompostovaním vo vlastných kompostovacích 

zásobníkoch, zásobníkoch zakúpených na obecnom úrade alebo môžu požiadať o zber BRKO 

vedierkovým systémom (je potrebné nahlásiť na OcÚ). V obidvoch prípadoch sú občania 

povinní podpísať Prehlásenia, v ktorých určia, aký spôsob likvidácie BRKO vykonávajú. 

V diskusii sa dohodlo, že obec bude občanom pri predaji kompostovacích zásobníkov 

poskytovať 50% zľavu z aktuálnej nákupnej ceny (jeden zásobník na dva roky). Bez ďalších 

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

 

Uznesenie č. 178/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

4. Návrh VZN č. 47/2020, ktorým sa mení VZN č. 40/2018 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Soľ 

 
Jana Gavaľová podrobne vysvetlila všetky zmenené poplatky. Poplatok za zber 

komunálneho odpadu pre fyzické osoby sa navrhol vo výške 0,0411,-€ za osobu a kalendárny 

deň, čo predstavuje ročný poplatok vo výške 15,-€. Zároveň poukázala na možnosti 

odpustenia alebo zníženia poplatkov a podmienky s tým súvisiace. V diskusii poslanci navrhli 
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ponechať zníženie poplatku za komunálny odpad vo výške 70%. Bez ďalších pripomienok 

a návrhov. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 179/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

a viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 

 
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra o prednesenie stanoviska k uvedenému bodu 

programu. Ing. Ján Koscelník podrobne vysvetlil, akým spôsobom vypracoval stanovisko 

hlavného kontrolóra a podľa akých zákonov. V závere na základe objasnených skutočností 

odporučil OZ schváliť návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2021 a zobrať na 

vedomie návrh rozpočtu Obce Soľ na roky 2022 a 2023. Bez pozmeňujúcich návrhov 

a zmien. Starosta obce dal hlasovať za predložené stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu 

obce na roky 2022 a 2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 

 
Uznesenie č. 180/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

6. Návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2021 a na roky 2022, 2023 

 
Riadite ZŠ podrobne vysvetlil všetky položky rozpočtu ZŠ na rok 2021 a taktiež na roky 

2022 a 2023 podľa pripraveného materiálu. Rozpočet bol vypracovaný podľa pokynov 

Ministerstva školstva SR a smernica na vypracovanie bola dodržaná. Rozpočet bol 

vypracovaný zvlášť pre ZŠ, školskú jedáleň, školský klub detí, vzdelávacie poukazy, 

príspevok na asistenta pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na 

asistenta pre žiaka so zdravotným postihnutím.  K materiálu – návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok 

2021 a roky 2022 a 2023 nemali poslanci pripomienky ani dotazy, preto dal starosta obce za 

tento návrh hlasovať. 

 
Uznesenie č. 181/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 
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7. Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2021 a na roky 2022,2023 

 
Mgr. Anna Hurná, ktorá Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2021 a na roky 2022 a 2023 

vypracovala, postupne prezentovala jednotlivé položky bežných a kapitálových príjmov 

a výdavkov. Kapitálové príjmy a výdavky podrobne vysvetlila, oboznámila poslancov 

s počtom podaných žiadostí o NFP, a výškach spolufinancovania a pod. Taktiež vysvetlila 

bežné príjmy a výdavky, ich pohyb a použitie. V závere skonštatovala, že rozpočet na rok 

2021 je vyrovnaný, príjmy sa rovnajú výdavkom. V diskusii starosta obce prečítal žiadosti 

organizácií pôsobiacich v Soli, ktoré žiadali o finančné príspevky na rok 2021. Poslanci sa po 

krátkej diskusii vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 dohodli, aby príspevky boli 

vyplatené minimálne na dvakrát a aby boli použité najmä na materiálne skvalitňovanie aktivít 

organizácií. Príspevky navrhli schváliť nasledovne. 

     20 000,-€ Futbalový klub Soľ 

          900,-€ SOĽANSKE NEVESTY 

900,-€ Slovenský Červený kríž, Miestny spolok Soľ 

900,-€ Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Soľ 

900,-€ Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov, Čičava  74 

900,-€ Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Soľ 

900,-€ Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Soľ 

900,-€ Šachový klub Soľ 

400,-€ OZ NADENÁŠ  

         6000,-€ Príspevok cirkvám v obci 

 

Po dohode všetkých cirkví sa v roku 2021 vyplatí 6 000,-€ Gréckokatolíckej cirkvi Rudlov. 

Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia – návrh rozpočtu obce Soľ na rok 

2021 a na roky 2022 a 2023. 

 

Uznesenie č. 182/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

8. Návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2021 a na roky 2022, 

2023 

 
Mgr. Anna Hurná vypracovala Návrh programového rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023 

v tabuľkovej a textovej podobe. Podľa pripraveného materiálu predniesla jednotlivé položky 

príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu s rozdelením bežných a kapitálových príjmov  

a výdavkov na roky 2021, 2022 a 2023. Podrobne komentovala programy a podprogramy od 

1 až po 5. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal za pripravený návrh 

programového rozpočtu na rok 2021 a 2022 a 2023 hlasovať. 
 
Uznesenie č. 183/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  
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Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

9. Návrh VZN č. 48/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2021 

 
Mgr. Anna Hurná vysvetlila, že výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa, žiaka na rok 

2021 – na dieťa MŠ bude 3 069,-€, na žiaka školského klubu detí 626,-€ a na žiaka ZŠ 

(potenciálneho stravníka) 223,-€. Taktiež objasnila, aký je vývoj uvedených dotácii a čo ich 

ovplyvňuje. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov, starosta obce hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 184/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

10. Zmena rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2020 – IV. zmena 

 
Riaditeľ ZŠ požiadal o zmenu v rozpočte na položkách mzdy, školskej jedálne, ŠKD 

a kapitálové výdavky pre školskú jedáleň. Sumárny rozpočet bude v príjmovej časti 66 733,-

€. Do diskusie sa nikto neprihlásil, bez pripomienok a návrhov, preto dal starosta obce 

hlasovať za návrh na uznesenie – za zmenu rozpočtu ZŠ Soľ – IV. zmenu. 

Uznesenie č. 185/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

11. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2020 – V. zmena 

 
Mgr. Anna Hurná podľa pripraveného materiálu konkrétne vysvetlila všetky zmeny 

v rozpočte v príjmovej časti (napr. príjmy DHZ, prebytočný majetok, transfér na pandémiu 

COVID, CO, atď.) a vo výdajovej časti (výkup pozemkov, verejné osvetlenie, staroba, atď.).   

Nikto z prítomných nemal k V. zmene rozpočtu obce Soľ na rok 2020 pripomienky 

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

 
Uznesenie č. 186/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  
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Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

12. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov k 31.12.2020 

 
Ing. Monika Sukovská objasnila, že ide o vykonanie dokladovej a fyzickej inventarizácie 

majetku, záväzkov, a rozdielu majetku k 31.12.2020. Podľa priloženého materiálu navrhla 

zloženie Ústrednej inventarizačnej komisie a čiastkových inventarizačných komisií. Bez 

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

vykonanie inventarizácie a inventarizačných komisií. 

 
Uznesenie č. 187/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

  

13. Majetkové prevody 

 

 
13/1  

Ing. Monika Sukovská vysvetlila podmienky obchodnej verejnej súťaže (podmienky boli 

zverejnené na úradnej tabuli, internetovej stránke obce a v regionálnej tlači) na nehnuteľný 

majetok obce, parcely registra „C“ parc. číslo 664/3, 665/9, 665/10 a 667/5 spolu o výmere 

868 m2, zastavané plochy a nádvoria. Všeobecná hodnota bola stanovená znaleckým 

posudkom číslo 103/2020 vo výške 6,29,-€/m (reálny predaj za 6,30,-€/m). Bez pripomienok 

a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh na prevod 

nehnuteľného majetku. 

 
Uznesenie č. 188/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

13/2 

Ing. Monika Sukovská   vysvetlila, že ide o zámenu pozemku vo vlastníctve obce,  parcela  

registra „E“ parc. číslo 1964/4 o výmere 113 m2  za pozemok parcely regista „C“  parc. číslo 

876/3 o výmere 113 m2 . Obec zámenou rozšíri miestny cintorín, zámena bude bez finančného 

vyrovnania.  Bez  pozmeňujúcich  návrhov  a  pripomienok.  Starosta obce dal hlasovať za 

predložený návrh na zámenu nehnuteľného majetku. 

 

Uznesenie č. 189/2020 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

14. Vyhodnotenie aktivít Obecného zastupiteľstva obce Soľ za rok 2020 

 
Starosta obce všetkým prítomným poslancom poďakoval za ich aktivity v rámci 

poslaneckých aktivít v roku 2020 a navrhol im odmenu v čistom v najbližšom výplatnom 

termíne vo výške 2 násobku odmeny za účasť na riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva 

v hrubom. Podmienkou odmeny je 50%  účasť na riadnych rokovaniach obecného 

zastupiteľstva v roku 2020 do dnešného rokovania. Bez pozmeňujúcich návrhov 

a pripomienok. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na odmeny poslancom. 

 
Uznesenie č. 190/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

 

15. Rôzne 
 

Dankovičová Oľga – žiadosť o predĺženie platnosti nájomných zmlúv v priestoroch Domu 

služieb – reštaurácie „U poľovníka“ a „Cukrárne“. Poslanci sa dohodli o predĺžení nájomných 

zmlúv na nájom nebytových priestorov v Dome služieb, Soľ 106 – prevádzka „Cukráreň“ a 

„U Poľovníka“ na dobu určitú do 31.12.2021 s nezmeneným účelom prenájmu. Obec si 

vyhradzuje právo na vykonanie rekonštrukcie prenajatých priestorov, o čom nájomcu písomne 

upovedomí 30 kalendárnych dní pred ich začatím. Rekonštrukciou nájomný vzťah končí, 

o nový nájomný vzťah je potrebné písomne požiadať. Starosta obce dal hlasovať za návrh 

uznesenia o predĺžení dohody. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

Dankovičová Oľga – žiadosť o odpustenie nájomného za užívanie priestorov Domu služieb – 

reštaurácie „U poľovníka“ a „Cukrárne“ z dôvodu COVID-19. Poslanci súhlasili 

s odpustením nájomného za nevyužívanie priestoru - reštaurácie „U poľovníka“ vo výške 

253,50,-€ a „Cukrárne“ vo výške 114,-€, spolu 367,50,-€. Starosta obce dal hlasovať za 

návrh uznesenia o odpustení nájmu. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  
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Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Ing. Jaroslav Kokinda, Mgr. Jana Bertová, Adam Ferko) 

 

Patris n.o. v zastúpení: Rastislav Bíž, Soľ 277, 094 35 Soľ – požiadal o podanie informácií, 

v akom stave je žiadosť o dlhodobý prenájom obecnej nehnuteľnosti na parcele registra „C“, 

parcelné číslo 182/1, zastavaná plocha a nádvorie, ktorú chce využívať na účely poskytovania 

sociálnych služieb v obci. Starosta obce vysvetlil, že aj obci ide o prospešné využívanie 

priestoru, ale príprava podkladov na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom 

majetku obce je náročný proces. Vzhľadom na potrebu stretnutia sa viacerých zástupcov obce 

k stanoveniu všetkých potrebných podmienok súťaže a situáciu COVID-19, nebola vhodná 

doba na začatie celého procesu. Predpokladá sa, že začiatkom roku 2021 sa touto žiadosťou 

obecné zastupiteľstvo začne zaoberať, stanoví podmienky a verejnú súťaž vyhlási.  

 

 

16.  Diskusia 

 
Jozef Halas opakovane upozornil na potrebu opravy miestnej komunikácie, na časti ulici 

v smere od futbalového ihriska k Agrodružstvu v Soli. Navrhol jej opravu pri najbližšom 

asfaltovaní komunikácie.  

Mgr. Tatiana Kmecová navrhla opravu komunikácie v časti od hlavnej ulice smerom k tzv. 

Kurinám.  Starosta obce oznámil, že táto časť je zahrnutá do projektu Podpora dobudovania 

ZTI v obci Soľ, ktorý sa začne realizovať v roku 2021. 

Mgr. Michal Kurej navrhol na ulici okolo Materskej školy  vybudovať chodník v prípade, že 

na to budú finančné zdroje a to z dôvodu veľkého počtu áut, ktoré po tejto ulici pravidelne 

prechádzajú.  

Jozef Halas navrhol, aby sa v budúcich rokoch znížili kapitálové výdavky a zvýšili sa bežné 

výdavky na rôzne menšie aktivity a opravy v obci. 

Juraj Sukovský poukázal na skutočnosť, že možno po 2 až 3 rokoch kapitálové výdavky 

nebudú v takej výške a aktuálne je vhodné zapájať sa do výziev a získavať tak z európske 

a štátne finančné zdroje. 

 

 

17. Záver 
 

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

Obecného zastupiteľstva za celoročnú spoluprácu a 18. zasadnutie OZ ukončil. 

 

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

   

Overovatelia:      Mgr. Michal Kurej    ........................................                          

 

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

 

 

            

 

 

                  Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


