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UZNESENIE č. 207/2021 

 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 30.04.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 20. zasadnutia. 

 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 20. zasadnutia. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0  

Neprítomní: 3 (Juraj Sukovský, Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 208/2021 

 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 30.04.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (starostu obce) vykonávajúceho verejnú sluţbu 

podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho verejnú sluţbu 

podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľka MŠ) vykonávajúceho verejnú sluţbu 

podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (hlavného kontrolóra) vykonávajúceho verejnú 

sluţbu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

 

B. Berie na vedomie: 

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (starostu obce) vykonávajúceho verejnú sluţbu 

podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 
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- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho verejnú sluţbu 

podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľka MŠ) vykonávajúceho verejnú sluţbu 

podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (hlavného kontrolóra) vykonávajúceho verejnú 

sluţbu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0  

Neprítomní: 3 (Juraj Sukovský, Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 209/2021 

 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 30.04.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného hnuteľného majetku Základnej školy Soľ, vyradeného 

na základe fyzickej inventarizácie vykonanej ku dňu 31.12.2020, v celkovej obstarávacej cene 

8 583,46€. Návrh na vyradenie bol prerokovaný Vyraďovacou komisiou Základnej školy Soľ, 

ktorá odsúhlasila súčasný stav neupotrebiteľného hnuteľného majetku a dôvod jeho 

vyradenia. Vyraďovacia komisia základnej školy odporúča schváliť návrh na vyradenie 

neupotrebiteľného majetku a následne aj jeho fyzickú likvidáciu. 

 
 

B. Schvaľuje: 

Neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu hnuteľného majetku Základnej školy Soľ vyradeného 

na základe fyzickej inventarizácie vykonanej ku dňu 31.12.2020, v celkovej obstarávacej cene 

8 583,46 €.  

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0  

Neprítomní: 3 (Juraj Sukovský, Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 210/2021 

 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 30.04.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2021 – I. zmena. 

 

B. Schvaľuje: 

Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2021 – I. zmena. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0  

Neprítomní: 3 (Juraj Sukovský, Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 211/2021 

 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 30.04.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2021 – I. zmena. 

 

B. Schvaľuje: 

Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2021 – I. zmena. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0  

Neprítomní: 3 (Juraj Sukovský, Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

__________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 212/2021 

 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 30.04.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0  

Neprítomní: 3 (Juraj Sukovský, Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko)  

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 213/2021 

 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 30.04.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh výročnej správy obce Soľ za rok 2020. 

 

B. Schvaľuje: 

Výročnú správu obce Soľ za rok 2020. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  1 (Juraj Sukovský)  

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 214/2021 

 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 30.04.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na „Ročný plán obce Soľ na rok 2021 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, 

hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, integrovaného záchranného systému a civilného 

núdzového plánovania“. 

 

B. Schvaľuje: 

Ročný plán obce Soľ na rok 2021 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej 

mobilizácie, obrany štátu, integrovaného záchranného systému a civilného núdzového 

plánovania. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
 

UZNESENIE č. 215/2021 

 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 30.04.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na prevod nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku parcely registra „C“ 

parc. číslo 1287/49o výmere 6 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, vytvoreného 

Geometrickým plánom č. 34896821-10/2018zo dňa 07.03.2018, úradne overeným Okresným 

úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-

146/18,z parcely registra „E“ parc. číslo 1328/302, druh pozemku orná pôda o výmere 6 

m
2
, zapísanej na LV č. 495 k. ú. Soľ, z podielového spoluvlastníctva predávajúcich 

uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy č. 2/2021 do podielového spoluvlastníctva obce za 

dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m
2
 a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Predávajúci: 

1. Helena Marenčinová, 094 35 Soľ, SR, v podiele 2/6 

2. Jozef Baláţ, rod. Baláţ, 094 33Vyšný Ţipov, SR, v podiele 2/6 
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Celková výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu je 4 m
2
z celkovej výmery 

novovytvoreného pozemku 6 m
2
. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 4 m
2
 x 5 €/m

2
 = 20,- € 

(slovom dvadsať eur) 

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 29/2021 zo dňa 

12.04.2021, vyhotoveným znalcom Ing. Eva Čech Špireková v zmysle Vyhlášky MS SR  

č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, vo výške 3,05 €/m
2
. 

 

Dôvod prevodu nehnuteľností: Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje za účelom výstavby 

„Nájomných bytov a technickej vybavenosti v Lokalite L6“ v obci Soľ prostredníctvom 

podpory Štátneho fondu rozvoja bývania. Výstavba nájomných bytov v Lokalite L6 je 

v súlade so schváleným Územným plánom obce Soľ. 

 

 

B. Schvaľuje: 

Prevod nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 

1287/49o výmere 6 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, vytvoreného Geometrickým 

plánom č. 34896821-10/2018zo dňa 07.03.2018, úradne overeným Okresným úradom Vranov 

nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-146/18,z parcely registra 

„E“ parc. číslo 1328/302, druh pozemku orná pôda o výmere 6 m
2
, zapísanej na LV č. 495  

k. ú. Soľ, z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu Kúpnej 

zmluvy č. 2/2021 do podielového spoluvlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m
2 

a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy.   

Celková výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu je 4 m
2
z celkovej výmery 

novovytvoreného pozemku 6 m
2
. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 4 m
2
 x 5 €/m

2
 = 20,- € (slovom dvadsať 

eur). 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 216/2021 

 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 30.04.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  
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Návrh na prevod nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku, parcely registra „C“ parc. 

číslo 1287/50o výmere 8 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, vytvoreného 

Geometrickým plánom č. 34896821-10/2018zo dňa 07.03.2018, úradne overeným Okresným 

úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-146/18, 

z parcely registra „E“ parc. číslo 1328/301, druh pozemku orná pôda o výmere 8 m
2
, 

zapísanej na LV č. 896 k. ú. Soľ, z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených 

v návrhu Kúpnej zmluvy č. 3/2021 do podielového spoluvlastníctva obce za dohodnutú 

kúpnu cenu 5,- €/m
2
 a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Predávajúci : 

1. Darina Onderová, 071 01 Michalovce, SR, v podiele 5/192 

2. PhDr. Jozef Kurej, 080 01 Prešov, SR, v podiele 5/192 

3. Ing. Marián Kurej, 080 01Prešov, SR, v podiele 10/192  

4. Ľubomír Klapák, 076 61 Dargov, SR, v podiele 5/84 

5. Milan Gajdoš, 094 15 Zámutov, SR, v podiele 5/168 

6. Eva Bartková, 093 03 Vranov nad Topľou, SR, v podiele 20/192 

7. Mária Šebová, 094 15 Zámutov, SR, v podiele 5/84 

8. Marta Sabolčíková, 040 22 Košice, SR, v podiele 5/84 

9. Anna Polanská, 094 35 Soľ, SR, v podiele 20/192 

10. Ing. Miroslav Horváth, 060 01 Keţmarok, SR, v podiele 20/192 

11. Michal Demčák, 094 35 Čaklov, SR, v podiele 5/84 

 

Celková výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu je 5,48 m
2
z celkovej výmery 

novovytvoreného pozemku 8 m
2
. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 5,48 m
2
 x 5 €/m

2
 = 27,40 € 

(slovom dvadsaťsedem eur a štyridsať centov) 

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 29/2021 zo dňa 

12.04.2021, vyhotoveným znalcom Ing. Eva Čech Špireková v zmysle Vyhlášky MS SR  

č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, vo výške 3,05 €/m
2
. 

Dôvod prevodu nehnuteľností: Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje za účelom výstavby 

„Nájomných bytov a technickej vybavenosti v Lokalite L6“ v obci Soľ prostredníctvom 

podpory Štátneho fondu rozvoja bývania. Výstavba nájomných bytov v Lokalite L6 je 

v súlade so schváleným Územným plánom obce Soľ. 

 

B. Schvaľuje: 

Prevod nehnuteľnosti– novovytvoreného pozemku, parcely registra „C“parc. číslo 

1287/50o výmere 8 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, vytvoreného Geometrickým 

plánom  

č. 34896821-10/2018zo dňa 07.03.2018, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad 

Topľou, katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-146/18, z parcely registra 

„E“ parc. číslo 1328/301, druh pozemku orná pôda o výmere 8 m
2
, zapísanej na LV č. 896  

k. ú. Soľ, z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu Kúpnej 

zmluvy č. 3/2021 do podielového spoluvlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m
2
 

a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Celková výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu je 5,48 m
2
z celkovej výmery 

novovytvoreného pozemku 8 m
2
. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 5,48 m
2
 x 5 €/m

2
 = 27,40 € 

(slovom dvadsaťsedem eur a štyridsať centov) 

 
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  
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Za:   7   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 217/2021 

 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 30.04.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na prevod nehnuteľností – novovytvorených pozemkov, ktoré boli vytvorené 

Geometrickým plánom č. 34896821-10/2018 zo dňa 07.03.2018, úradne overeným 

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

G1-146/18, a to:  
 

1. novovytvoreného pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 1287/66 o výmere 730 m
2
, 

druh pozemku trvalý trávny porast, odčleneného z parcely registra „E“ parc. číslo 

1421/21, druh pozemku orná pôda o výmere 1603 m
2
, zapísanej na LV č. 348 k. ú. Soľ. 

 

2. novovytvorených pozemkov odčlenených z parcely registra „E“ parc. číslo 1421/22, 

druh pozemku orná pôda o výmere 4527 m
2
, zapísanej na LV č. 348 k. ú. Soľ, a to: 

a) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/38 o výmere 13 m
2
, druh pozemku trvalý 

trávny porast; 

b) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/39 o výmere 44 m
2
, druh pozemku trvalý 

trávny porast;  

(spolu o výmere 57 m
2
 z celkovej výmery 4527 m

2
); 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy  

č. 4/2021 do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m
2
 a za podmienok 

uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 
 

Predávajúci: 

1. Anna Hudáková, 093 01 Vranov nad Topľou, SR, v podiele 23/320 

2. Michal Stulančák, 094 01Tovarné, SR, v podiele 23/320 

3. Bc. Vladimír Stulančák, 900 31 Stupava, SR, v podiele 23/320 

4. Helena Ričalková, 067 34 Niţná Jablonka, SR, v podiele 23/1280 

5. Jozef Sentivan, 067 83 Kamenica nad Cirochou, SR, v podiele 23/1280 

6. Anna Patkovič Sentivanová, 8102 Oberengstringen, Švajčiarska konfederácia, 

v podiele 23/1280 

7. Vladimír Sentivan, 067 81 Belá nad Cirochou, SR, v podiele 23/1280 

8. Anna Stulančáková, 094 33 Vyšný Ţipov, SR, v podiele 205/384 

9. Ján Michalik, rod. Michalik, 094 35 Hlinné,SR, v podiele 41/384 

10. Janka Stulančáková, 040 11 Košice, SR, v podiele 23/320 
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Celková výmera prevádzaného pozemku je 787 m
2
.Celková kúpna cena za prevádzaný 

pozemok je 787 m
2
 x 5 €/m

2
 = 3 935,- €  

(slovom tritisícdeväťstotridsaťpäť eur) 
 

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 29/2021 zo dňa 

12.04.2021, vyhotoveným znalcom Ing. Eva Čech Špireková v zmysle Vyhlášky MS SR  

č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, vo výške 3,05 €/m
2
. 

 

Dôvod prevodu nehnuteľností: Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje za účelom výstavby 

„Nájomných bytov a technickej vybavenosti v Lokalite L6“ v obci Soľ prostredníctvom 

podpory Štátneho fondu rozvoja bývania. Výstavba nájomných bytov v Lokalite L6 je 

v súlade so schváleným Územným plánom obce Soľ. 

 

 

B. Schvaľuje: 

Prevod nehnuteľností – novovytvorených pozemkov, ktoré boli vytvorené Geometrickým 

plánom č. 34896821-10/2018 zo dňa 07.03.2018, úradne overeným Okresným úradom 

Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-146/18, a to:  

1. novovytvoreného pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 1287/66 o výmere 730 m
2
, 

druh pozemku trvalý trávny porast, odčleneného z parcely registra „E“ parc. číslo 

1421/21, druh pozemku orná pôda o výmere 1603 m
2
, zapísanej na LV č. 348 k. ú. Soľ. 

2. novovytvorených pozemkov odčlenených z parcely registra „E“ parc. číslo 1421/22, 

druh pozemku orná pôda o výmere 4527 m
2
, zapísanej na LV č. 348 k. ú. Soľ, a to: 

a) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/38 o výmere 13 m
2
, druh pozemku trvalý 

trávny porast; 

b) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/39 o výmere 44 m
2
, druh pozemku trvalý 

trávny porast; 

(spolu o výmere 57 m
2
 z celkovej výmery 4527 m

2
); 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy 

č. 4/2021 do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m
2
 a za podmienok 

uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Celková výmera prevádzaného pozemku je 787 m
2
. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 787 m
2
 x 5 €/m

2
 = 3 935,- € 

(slovom tritisícdeväťstotridsaťpäť eur) 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 218/2021 

 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 30.04.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na prevod nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku, parcely registra „C“parc. 

číslo 1287/50 o výmere 8 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, vytvoreného 

Geometrickým plánom č. 34896821-10/2018 zo dňa 07.03.2018, úradne overeným 

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

G1-146/18, z parcely registra „E“ parc. číslo 1328/301, druh pozemku orná pôda o výmere 

8 m
2
, zapísanej na LV č. 896 k. ú. Soľ, z podielového spoluvlastníctva predávajúceho 

uvedeného v návrhu Kúpnej zmluvy č. 5/2021 do podielového spoluvlastníctva obceza 

dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m
2
 a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Predávajúci : 

Alţbeta Koščová, 094 15 Zámutov, SR, v podiele 5/84 

Celková výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu je 0,48 m
2
z celkovej výmery 

novovytvoreného pozemku 8 m
2
. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 0,48 m
2
 x 5 €/m

2
 = 2,40 € 

(slovom dva eurá a štyridsať centov) 

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 29/2021 zo dňa 

12.04.2021, vyhotoveným znalcom Ing. Eva Čech Špireková v zmysle Vyhlášky MS SR  

č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, vo výške 3,05 €/m
2
. 

Dôvod prevodu nehnuteľností: Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje za účelom výstavby 

„Nájomných bytov a technickej vybavenosti v Lokalite L6“ v obci Soľ prostredníctvom 

podpory Štátneho fondu rozvoja bývania. Výstavba nájomných bytov v Lokalite L6 je 

v súlade so schváleným Územným plánom obce Soľ. 

 

B. Schvaľuje: 

Prevod nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku, parcely registra „C“ parc. číslo 

1287/50 o výmere 8 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, vytvoreného Geometrickým 

plánom č. 34896821-10/2018 zo dňa 07.03.2018, úradne overeným Okresným úradom 

Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-146/18, z parcely 

registra „E“ parc. číslo 1328/301, druh pozemku orná pôda o výmere 8 m
2
, zapísanej na LV 

č. 896 k. ú. Soľ, z podielového spoluvlastníctva predávajúceho uvedeného v návrhu 

Kúpnej zmluvy č. 5/2021 do podielového spoluvlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 

5,- €/m
2
 a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Celková výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu je 0,48 m
2
z celkovej výmery 

novovytvoreného pozemku 8 m
2
. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 0,48 m
2
 x 5 €/m

2
 = 2,40 € 

(slovom dva eurá a štyridsať centov) 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 219/2021 

 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 30.04.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku, parcely 

registra „C“parc. číslo 1287/50 o výmere 8 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, 

vytvoreného Geometrickým plánom č. 34896821-10/2018 zo dňa 07.03.2018, úradne 

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

číslom G1-146/18, z parcely registra „E“ parc. číslo 1328/301, druh pozemku orná pôda 

o výmere 8 m
2
, zapísanej na LV č. 896 k. ú. Soľ, z podielového spoluvlastníctva darcu 

uvedeného v návrhu Darovacej zmluvy do podielového spoluvlastníctva obce ako 

obdarovaného, za podmienok uvedených v návrhu Darovacej zmluvy. 

Darca: 

Peter Gajdoš, 094 15 Zámutov, SR, v podiele 5/168 

Celková výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu je 0,23 m
2
z celkovej výmery 

novovytvoreného pozemku 8 m
2
. 

Dôvod prevodu nehnuteľností: Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje za účelom výstavby 

„Nájomných bytov a technickej vybavenosti v Lokalite L6“ v obci Soľ prostredníctvom 

podpory Štátneho fondu rozvoja bývania. Výstavba nájomných bytov v Lokalite L6 je 

v súlade so schváleným Územným plánom obce Soľ. 

 

B. Schvaľuje: 

Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku, parcely 

registra „C“ parc. číslo 1287/50 o výmere 8 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, 

vytvoreného Geometrickým plánom č. 34896821-10/2018 zo dňa 07.03.2018, úradne 

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

číslom G1-146/18, z parcely registra „E“ parc. číslo 1328/301, druh pozemku orná pôda 

o výmere 8 m
2
, zapísanej na LV č. 896 k. ú. Soľ, z podielového spoluvlastníctva darcu 

uvedeného v návrhu Darovacej zmluvy do podielového spoluvlastníctva obce ako 

obdarovaného, za podmienok uvedených v návrhu Darovacej zmluvy. 
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Celková výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu je 0,23 m
2
z celkovej výmery 

novovytvoreného pozemku 8 m
2
. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdrţal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 


