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UZNESENIE č. 191/2021 

 z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 13.01.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 18. zasadnutia. 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 18. zasadnutia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: (Adam Ferko) 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 192/2021 

 z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 13.01.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 

 

B. Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 

 

C. Poveruje: 

Hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: (Adam Ferko) 

                                                                                                              

                                                                                                             Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 193/2021 

 z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 13.01.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Audítorskú správu o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2019. 

 

B. Berie na vedomie: 

Audítorskú správu o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2019. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: (Adam Ferko) 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 194/2021 

 z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 13.01.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 50/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné 

záväzné nariadenie č. 12/2009 o úhradách za poskytované služby Obcou Soľ. 

 

B. Uznáša sa na: 

Všeobecne záväznom nariadení č. 50/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné 

nariadenie č. 12/2009 o úhradách za poskytované služby Obcou Soľ. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: (Adam Ferko) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 195/2021 

 z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 13.01.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

investíciu z rozpočtu obce do nákupu novej „Komunálnej techniky - Traktor TYM 

T395“s príslušenstvom na údržbu chodníkov v obci Soľ formou finančného leasingu 

a uzatvorenie Zmluvy o finančnom leasingu so spoločnosťou ČSOB leasing, a.s.  

za nasledovných podmienok: 

 Obstarávacia cena komunálnej techniky:    35 896,00 EUR s DPH 

 Doba financovania, resp. počet splátok:    36 mesiacov 

 Akontácia vo výške 15% z obstarávacej ceny:     5 384,52 EUR s DPH 

 Výška mesačnej splátky vrátane poistenia:                    894,86 EUR s DPH 

 Poplatok za prevod vlastníctva:                     120,00 EUR s DPH 

___________________________________________________________________________ 

 Celková cena leasingu:                           37 719,48 EUR s DPH 

 

 

B. Schvaľuje: 

investíciu z rozpočtu obce do nákupu novej „Komunálnej techniky - Traktor TYM 

T395“s príslušenstvom na údržbu chodníkov v obci Soľ formou finančného leasingu 

a uzatvorenie Zmluvy o finančnom leasingu so spoločnosťou ČSOB leasing, a.s. 

za nasledovných podmienok: 

 Obstarávacia cena komunálnej techniky:    35 896,00 EUR s DPH 

 Doba financovania, resp. počet splátok:    36 mesiacov 

 Akontácia vo výške 15% z obstarávacej ceny:     5 384,52 EUR s DPH 

 Výška mesačnej splátky vrátane poistenia:                    894,86 EUR s DPH 

 Poplatok za prevod vlastníctva:                     120,00 EUR s DPH 

___________________________________________________________________________ 

 Celková cena leasingu:                           37 719,48 EUR s DPH 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: (Adam Ferko) 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 196/2021 

 z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 13.01.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle 

§ 9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa schvaľovaný trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov, zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

uzatvorením zámennej zmluvy, a to pozemku – parcely registra „E“ parc. číslo 1964/2 

o výmere 113 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 885 k. ú. Soľ 

za pozemok -parcelu registra „C“ parc. číslo 876/3 o výmere 113 m
2
, druh pozemku orná 

pôda, ktorá bola odčlenená Geometrickým plánom č. 34896821-116/2020 zo dňa 03.12.2020, 

úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 

10.12.2020 pod číslom G1-754/2020, z parcely registra „C“ parc. číslo 876/2 o výmere 972 

m
2
, druh pozemku orná pôda zapísaný na LV č. 455 k. ú. Soľ, vo vlastníctve Martina 

Pašmíka, rod. Pašmík, s trvalým pobytom Soľ 57, bez vzájomného finančného vyrovnania. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Pozemok – parcela registra „E“ parc. číslo 1964/2je pozemok, ktorý predstavuje jedinú 

možnú prístupovú cestu k rodinnému domu s. č. 57, t. j. svojou plochou a využiteľnosťou je 

priamo určený na daný účel. Zámenou tohto pozemku za pozemok - parcelu registra „C“ 

parc. číslo 876/3, obec rozšíri plochu miestneho cintorína. 

 

B. Schvaľuje: 

v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle 

§ 9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa schvaľovaný trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov, zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

uzatvorením zámennej zmluvy, a to pozemku –parcely registra „E“ parc. číslo 1964/2 

o výmere 113 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 885 k. ú. Soľ 

za pozemok - parcelu registra „C“ parc. číslo 876/3 o výmere 113 m
2
, druh pozemku orná 

pôda, ktorá bola odčlenená Geometrickým plánom č. 34896821-116/2020 zo dňa 03.12.2020, 

úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 

10.12.2020 pod číslom G1-754/2020, z parcely registra „C“ parc. číslo 876/2 o výmere 972 

m
2
, druh pozemku orná pôda zapísaný na LV č. 455 k. ú. Soľ, vo vlastníctve Martina 

Pašmíka, rod. Pašmík, s trvalým pobytom Soľ 57, bez vzájomného finančného vyrovnania. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: (Adam Ferko) 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 197/2021 

 z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 13.01.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Podmienky Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001 vyhlásenú 

Fondom na podporu športu. 

 

B. Súhlasí: 

s prípravou projektovej dokumentácie pre športový areál Základnej školy Soľ v súlade s 

Výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001 vyhlásenú Fondom 

na podporu športu. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: (Adam Ferko) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 


