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UZNESENIE č. 198/2021 

 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.02.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 19. zasadnutia. 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 19. zasadnutia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

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

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 199/2021 

 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.02.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za rok 2020. 

 

B. Schvaľuje: 

Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za rok 2020. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

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

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 200/2021 

 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.02.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Rozbor hospodárenia obce Soľ za rok 2020. 

 

B. Schvaľuje: 

Rozbor hospodárenia obce Soľ za rok 2020. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

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

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 201/2021 

 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.02.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za rok 2020. 

 

B. Schvaľuje: 

Rozbor  programového rozpočtu obce Soľ za rok 2020. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

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

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 202/2021 

 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.02.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

a)  Prijatie  úveru:  

kontokorentný  úver - samospráva  - rámec vo výške  120 000 EUR na  financovanie  potrieb 

bežného rozpočtu od 11.03.2021 do 10.03.2022 -  obnova kontokorentného rámca na  12 

mesiacov. 

 

b) Zachovanie zabezpečenia kontokorentného úveru:  vo forme vystavenia vlastnej 

blankozmenky obce  a  dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

 

B. Schvaľuje: 

a)  Prijatie  úveru:  

kontokorentný  úver - samospráva  - rámec vo výške  120 000 EUR na  financovanie  potrieb 

bežného rozpočtu od 11.03.2021 do 10.03.2022 -  obnova kontokorentného rámca na  12 

mesiacov. 

 

b) Zachovanie zabezpečenia kontokorentného úveru:  vo forme vystavenia vlastnej 

blankozmenky obce  a  dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

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

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 203/2021 

 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.02.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

1. Podanie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci programu 

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

projektu: „Revitalizácia športoviska v obci Soľ“. 

2. Spolufinancovanie projektu „Revitalizácia športoviska v obci Soľ“ minimálne vo výške 

50% z celkových oprávnených nákladov projektu v sume 106 554,00,-EUR. 
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3. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu „Revitalizácia 

športoviska v obci Soľ“ z rozpočtu obce. 

4. Zaplatenie administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti vo výške 0,1% 

z požadovaných finančných prostriedkov Fondu na podporu športu. 

 

B. Schvaľuje: 

1. Podanie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci programu 

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

projektu: „Revitalizácia športoviska v obci Soľ“. 

2. Spolufinancovanie projektu „Revitalizácia športoviska v obci Soľ“ minimálne vo výške 

50% z celkových oprávnených nákladov projektu v sume 106 554,00,-EUR. 

3. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu „Revitalizácia 

športoviska v obci Soľ“ z rozpočtu obce. 

4. Zaplatenie administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti vo výške 0,1% 

z požadovaných finančných prostriedkov v sume 106,55,- EUR Fondu na podporu športu. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

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

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 204/2021 

 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.02.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Soľ, Lokalita L1av zmysle § 2 

ods. 1, písm. h) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 

v znení neskorších predpisov, z dôvodu potreby usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce 

použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde. Lokalita L1a je v aktuálne platnom 

územnom pláne obce označená ako plocha rodinných domov, t.j. lokalita L1a je určená na 

individuálnu bytovú výstavbu. 

 

B. Súhlasí so: 

Začatím procesu jednoduchých pozemkových úprav v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. 

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 

pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. 
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C. Schvaľuje: 

1. Zámer vykonať jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Soľ, v Lokalite L1a  

za účelom vytvorenia vlastnícky usporiadaného územia pre jeho budúce využitie  

na individuálnu bytovú výstavbu v súlade s Územným plánom obce Soľ. 

2. Podanie žiadosti o vydanie povolenia jednoduchých pozemkových úprav na Okresnom 

úrade Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

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

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

 

UZNESENIE č. 205/2021 

 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.02.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

1. Zámer výstavby „Nájomných bytov a technickej vybavenosti v Lokalite L6“určenej 

v Územnom pláne obce Soľ – Zmeny a doplnky č. 1 schválené Uznesením č. 337/2018  

zo dňa 27.04.2018 ako lokalita bytových domov. 

2. Kúpu nehnuteľností – pozemkov za účelom výstavby „Nájomných bytov v Lokalite L6“ 

podľa Geometrického plánu  č. 34896821-10/2018 zo dňa 07.03.2018, úradne overeného 

Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom 

G1-146/18. 

3. Podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov na výstavbu „Nájomných bytov 

a technickej vybavenosti v Lokalite L6“z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky a Štátneho fondu rozvoja bývania. 

 

B. Súhlasí so: 

1. Zámerom výstavby „Nájomných bytov a technickej vybavenosti v Lokalite L6“ určenej 

v Územnom pláne obce Soľ – Zmeny a doplnky č. 1 schválené Uznesením č. 337/2018  

zo dňa 27.04.2018 ako lokalita bytových domov.  

2. Kúpou nehnuteľností – pozemkov za účelom výstavby „Nájomných bytov v Lokalite L6“ 

podľa Geometrického plánu  č. 34896821-10/2018 zo dňa 07.03.2018, úradne overeného 

Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom 

G1-146/18. 
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3. Podaním žiadosti na získanie finančných prostriedkov na výstavbu „Nájomných bytov 

a technickej vybavenosti v Lokalite L6“ z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky a Štátneho fondu rozvoja bývania. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 206/2021 

 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.02.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Prevod nehnuteľností–novovytvorených pozemkov, ktoré boli odčlenené Geometrickým 

plánom č. 34896821-10/2021zo dňa 16.02.2021, a to: 

- novovytvoreného pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 1217/1 o výmere  

843 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, odčleneného z parcely registra „E“ 

parc. číslo 1007/1, druh pozemku orná pôda o výmere 1253 m2, zapísaný na LV 

č. 932 k. ú. Soľ; 

- novovytvorených pozemkov - parcely registra „C“ parc. číslo 1217/16 o výmere  

121 m2 a parc. číslo 1217/17 o výmere 53 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, odčlenených z parcely registra „E“ parc. číslo 1045/2, druh pozemku orná pôda 

o výmere 269 m2, zapísaný na LV č. 22 k. ú. Soľ; 

- zostatok parcely registra „E“ parc. číslo 1045/2 (po odčlenení novovytvorených 

pozemkov parcely registra „C“ parc. číslo 1271/16 a 1271/17) o výmere 95 m2, druh 

pozemku orná pôda, zapísaný na LV č. 22 k. ú. Soľ; 

- novovytvoreného pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 1217/20 o výmere  

20 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, odčleneného z parcely registra „E“ 

parc. číslo 1988, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1259 m2, zapísaný  

na LV č. 1217 k. ú. Soľ; 

- novovytvorených pozemkov - parcely registra „C“ parc. číslo 1217/13 o výmere  

278 m2 a parc. číslo 1217/14 o výmere 97 m2, druh pozemkuzastavaná plocha a nádvorie, 

odčlenených z parcely registra „E“ parc. číslo 1006/4, druh pozemku orná pôda o výmere 

2380 m2, zapísaný na LV č. 703 k. ú. Soľ; 

- novovytvoreného pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 1217/15 o výmere  

10 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, odčleneného z parcely registra „E“ 

parc. číslo 1007/2, druh pozemku orná pôda o výmere 1248 m2, zapísaný na LV  

č. 1522 k. ú. Soľ; 
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za účelom navýšenia a zrekonštruovania protipovodňovej ochrany obce Soľ. 

Celková výmera prevádzaných pozemkov je 1517 m2. 

 

B. Súhlasí: 

so začatím procesu prevodu nehnuteľností– novovytvorených pozemkov, ktoré boli odčlenené 

Geometrickým plánom č. 34896821-10/2021 zo dňa 16.02.2021, a to: 

- novovytvoreného pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 1217/1 o výmere  

843 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, odčleneného z parcely registra „E“ 

parc. číslo 1007/1, druh pozemku orná pôda o výmere 1253 m2, zapísaný na LV  

č. 932 k. ú. Soľ; 

- novovytvorených pozemkov - parcely registra „C“ parc. číslo 1217/16 o výmere  

121 m2 a parc. číslo 1217/17 o výmere 53 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, odčlenených z parcely registra „E“ parc. číslo 1045/2, druh pozemku orná pôda 

o výmere 269 m2, zapísaný na LV č. 22 k. ú. Soľ; 

- zostatok parcely registra „E“ parc. číslo 1045/2 (po odčlenení novovytvorených 

pozemkov parcely registra „C“ parc. číslo 1271/16 a 1271/17) o výmere 95 m2, druh 

pozemku orná pôda, zapísaný na LV č. 22 k. ú. Soľ; 

- novovytvoreného pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 1217/20 o výmere  

20 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, odčleneného z parcely registra „E“ 

parc. číslo 1988, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1259 m2, zapísaný  

na LV č. 1217 k. ú. Soľ; 

- novovytvorených pozemkov - parcely registra „C“ parc. číslo 1217/13 o výmere  

278 m2 a parc. číslo 1217/14 o výmere 97 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, odčlenených z parcely registra „E“ parc. číslo 1006/4, druh pozemku orná pôda 

o výmere 2380 m2, zapísaný na LV č. 703 k. ú. Soľ; 

- novovytvoreného pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 1217/15 o výmere  

10 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, odčleneného z parcely registra „E“ 

parc. číslo 1007/2, druh pozemku orná pôda o výmere 1248 m2, zapísaný na LV  

č. 1522 k. ú. Soľ; 

 

za účelom navýšenia a zrekonštruovania protipovodňovej ochrany obce Soľ. 

Celková výmera prevádzaných pozemkov je 1517 m2. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

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

 

                         

                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

 


