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UZNESENIE č. 220/2021 

 z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 21. zasadnutia. 

 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 21. zasadnutia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

UZNESENIE č. 221/2021 

 z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

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

 

B. Schvaľuje: 

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

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  
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Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 222/2021 

 z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

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

 

B. Schvaľuje: 

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

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 223/2021 

 z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 

 

B. Schvaľuje: 
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Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 

 

C. Odporúča: 

 Výkon kontrolnej činnosti podľa plánu kontrolnej činnosti. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Berta 

                                                                                                              starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 224/2021 

 z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020. 

 

B. Berie na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce rozpočtovému hospodáreniu za rok 

2020. 

 

C. Schvaľuje: 

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 bez výhrad. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Berta 

                                                                                                              starosta obce 

_____________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 225/2021 

 z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Miestne 

občianske poriadkové služby v obci Soľ - 2“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Ľudské zdroje, 

kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1 so zameraním na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti 

ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby 

v obciach s prítomnosťou MRK, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce 

a platným územným plánom obce.  

2. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených 

výdavkov. 

3. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

 

B. Schvaľuje: 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Miestne 

občianske poriadkové služby v obci Soľ - 2“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Ľudské zdroje, 

kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1 so zameraním na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti 

ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby 

v obciach s prítomnosťou MRK, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce 

a platným územným plánom obce.  

2. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených 

výdavkov. 

3. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 
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                                                                                                            Ing. Jozef Berta 

                                                                                                              starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 226/2021 

 z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

1. Návrh na pristúpenie obce Soľ k Memorandu o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK 

pre podporu rodiny a Prešovským samosprávnym krajom. 

2. Návrh na vklad príspevku do Nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny na 

riešenie krízových situácií (ďalej len „nadačný fond“) pre rok 2021 sumou 0,10 EUR 

na občana – podľa počtu občanov k 31.12.2019 na základe údajov Štatistického úradu 

SR, a to do 30.09.2021. 

Počet občanov k 31.12.2019 – 2585   

 Výška vkladu v roku 2021 - 2585 x 0,10 = 258,50 EUR  

3. Návrh na vklad príspevku do nadačného fondu pre ďalšie roky sumou 0,10 EUR na 

občana – podľa počtu občanov k 31.12. v predchádzajúcom roku, na základe údajov 

Štatistického úradu SR, a to k poslednému dňu mesiaca február príslušného 

kalendárneho roka. 

 

B. Schvaľuje: 

1. Pristúpenie obce Soľ k Memorandu o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre 

podporu rodiny a Prešovským samosprávnym krajom. 

2. Vklad príspevku do Nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie 

krízových situácií (ďalej len „nadačný fond“) pre rok 2021 sumou 0,10 EUR na 

občana – podľa počtu občanov k 31.12.2019 na základe údajov Štatistického úradu 

SR, a to do 30.09.2021. 

Počet občanov k 31.12.2019 – 2585   

 Výška vkladu v roku 2021 - 2585 x 0,10 = 258,50 EUR 

3. Vklad príspevku do nadačného fondu pre ďalšie roky sumou 0,10 EUR na občana – 

podľa počtu občanov k 31.12. v predchádzajúcom roku, na základe údajov 

Štatistického úradu SR, a to k poslednému dňu mesiaca február príslušného 

kalendárneho roka. 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Berta 

                                                                                                              starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
 

UZNESENIE č. 227/2021 

 z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Návrh „Prevádzkového poriadku zberného dvora“ pre prevádzku Zberný dvor v obci Soľ. 

 

A.  Schvaľuje:  

„Prevádzkový poriadok zberného dvora“ pre prevádzku Zberný dvor v obci Soľ. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Berta 

                                                                                                              starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 228/2021 

 z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.06.2021 
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Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

prebytočnosť nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Soľ, evidovaného na: 

- liste vlastníctva číslo 885 k.ú. Soľ, časť parcely registra „E“  parc. č. 1965/1, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 63 m2, ktorá po zameraní geometrickým plánom pod 

G72/2021  

zo dňa 13.5.2021, úradne overeným dňa 1.6.2021 pod G1-336/2021 predstavuje 

novovytvorenú parcelu registra „C“  parc. č. 690/16 o výmere 39 m2 a  časť parcely 

registra „E“ parc. č. 1455/273 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 1087m2, ktorá  

po zameraní geometrickým plánom  pod G96/2021 zo dňa 28.5.2021, úradne overeným 

dňa 31.5.2021 pod G1-337/2021 predstavuje novovytvorenú parcelu registra „C“ parc. č. 

663/1 o výmere 439 m2; 

- liste vlastníctva číslo 859 k.ú. Soľ, parcela registra „E“ parc. č. 356/103 druh pozemku 

trvalý trávny porast o výmere 155 m2 a parc. č. 356/203 druh pozemku trvalý trávny 

porast o výmere 188 m2;  

- liste vlastníctva číslo 1640 k.ú. Soľ, parcela registra „E“ parc. č. 354/101 druh pozemku 

trvalý trávny porast o výmere 239 m2, pod B15 v 19/84-tinách vo výmere 54 m2; 

- liste vlastníctva číslo 1640 k.ú. Soľ, parcela registra „E“ parc. č. 354/201 druh pozemku 

trvalý trávny porast o výmere 1047 m2,  pod B15 v 19/84-tinách vo výmere 237 m2; 

- liste vlastníctva 891 k.ú. Soľ, parcela registra “E“ parc. č. 1455/47 druh pozemku trvalý 

trávny porast o výmere 23 m2;  

   (Celková výmera predmetných parciel vo vlastníctve obce Soľ predstavuje výmeru 1135 m2) 

 

a jeho zámenu za pozemok vo vlastníctve Diany Dopirákovej, rod. Dzurkocovej, 

s trvalým pobytom Soľ 376, evidovaný na:   

- liste vlastníctva č. 1845 k.ú. Soľ,  parcela registra „E“ parc. č. 1420/21 druh pozemku 

orná pôda o výmere 2537 m2, pod B2 v podiele 1/2-ica, čo predstavuje výmeru 1268,5 m2; 

a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí, schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, bez 

vzájomného finančného vyrovnania. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Nehnuteľnosti, ktoré má touto zámenou nadobudnúť obec sú v zmysle schváleného 

Územného plánu obce Soľ, v časti Lokalita L6, určené na výstavbu bytových domov 

a obec ich zamieňa za účelom výstavby „Nájomných bytov a technickej vybavenosti 

v Lokalite L6“. 

 

B. Schvaľuje: 

zverejnenie zámeru zámeny pozemkov vo vlastníctve obce Soľ, evidovaných na:  

- liste vlastníctva číslo 885 k.ú. Soľ, časť parcely registra „E“  parc. č. 1965/1, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 63 m2, ktorá po zameraní geometrickým plánom pod 

G72/2021 

zo dňa 13.5.2021, úradne overeným dňa 1.6.2021 pod G1-336/2021 predstavuje 

novovytvorenú parcelu registra „C“  parc. č. 690/16 o výmere 39 m2 a  časť parcely 

registra „E“ parc. č. 1455/273 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 1087m2, ktorá 

po zameraní geometrickým plánom  pod G96/2021 zo dňa 28.5.2021, úradne overeným 

dňa 31.5.2021 pod G1-337/2021 predstavuje novovytvorenú parcelu registra „C“ parc. č. 

663/1 o výmere 439 m2; 
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- liste vlastníctva číslo 859 k.ú. Soľ, parcela registra „E“ parc. č. 356/103 druh pozemku 

trvalý trávny porast o výmere 155 m2 a parc. č. 356/203 druh pozemku trvalý trávny 

porast o výmere 188 m2;  

- liste vlastníctva číslo 1640 k.ú. Soľ, parcela registra „E“ parc. č. 354/101 druh pozemku 

trvalý trávny porast o výmere 239 m2, pod B15 v 19/84-tinách vo výmere 54 m2; 

- liste vlastníctva číslo 1640 k.ú. Soľ, parcela registra „E“ parc. č. 354/201 druh pozemku 

trvalý trávny porast o výmere 1047 m2,  pod B15 v 19/84-tinách vo výmere 237 m2; 

- liste vlastníctva 891 k.ú. Soľ, parcela registra “E“ parc. č. 1455/47 druh pozemku trvalý 

trávny porast o výmere 23 m2;  

(Celková výmera predmetných parciel vo vlastníctve obce Soľ predstavuje výmeru  

1135 m2) 

 

za pozemok vo vlastníctve Diany Dopirákovej, rod. Dzurkocovej, s trvalým pobytom Soľ 

376, evidovaný na:   

- liste vlastníctva č. 1845 k.ú. Soľ,  parcela registra „E“ parc. č. 1420/21 druh pozemku 

orná pôda o výmere 2537 m2, pod B2 v podiele 1/2-ica, čo predstavuje výmeru 1268,5 m2; 

a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí, schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, bez 

vzájomného finančného vyrovnania. 
 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 
 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Berta 

                                                                                                              starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
 

UZNESENIE č. 229/2021 

 z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

prebytočnosť nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Soľ, a to parcely registra „E“ parc. 

číslo 1520/11 o výmere 2578 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na LV č. 885 k. ú. Soľ 
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a jeho zámenu za pozemky vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve Agrodružstva v Soli,  

so sídlom Soľ 12, 094 35 Soľ, a to: 

- parcela registra „E“ parc. číslo 1420/21 o výmere 2537 m2, pod B1 v podiele 1/2-ica 

o výmere 1268,5 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaná na LV č. 1845 k. ú Soľ; 

- parcela registra „E“ parc. číslo 1364/1 o výmere 674 m2, pod B10 v podiele 1/16-tine 

o výmere 42,12 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaná na LV č. 1639 k. ú Soľ; 

- parcela registra „E“ parc. číslo 1364/2 o výmere 280 m2, pod B10 v podiele 1/16-tine 

o výmere 17,5 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaná na LV č. 1639 k. ú Soľ; 

- parcela registra „E“ parc. číslo 1364/3 o výmere 558 m2, pod B10 v podiele 1/16-tine 

o výmere 34,87 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaná na LV č. 1639 k. ú Soľ; 

- parcela registra „E“ parc. číslo 1345/102 o výmere 790 m2, pod B12 v podiele 1/16-tine 

o výmere 49,37 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaná na LV č. 939 k. ú Soľ; 

- parcela registra „E“ parc. číslo 1361/201 o výmere 258 m2, druh pozemku ostatná 

plocha, zapísaná na LV č. 1510 k. ú Soľ; 

- parcela registra „E“ parc. číslo 1361/301 o výmere 63 m2, druh pozemku ostatná 

plocha, zapísaná na LV č. 1510 k. ú Soľ; 

- parcely registra „C“ parc. číslo 680/4 o výmere 23 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, parc. číslo 683/20 o výmere 43 m2, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie, parc. číslo 683/19 o výmere 390 m2, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie, parc. číslo 683/17 o výmere 212 m2, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie, parc. číslo 683/16 o výmere 178 m2, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 112/2021 zo dňa 22.06.2021, 

z parcely registra „E“ parc. číslo 1392/2 o výmere 6533 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast zapísaný na LV č. 1510 k. ú. Soľ;  

(Celková výmera parciel vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve Agrodružstva v Soli 

predstavuje výmeru 2579,36 m2.) 

a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí, schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, bez 

vzájomného finančného vyrovnania. 

 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Nehnuteľnosti, ktoré má touto zámenou nadobudnúť obec sú v zmysle schváleného 

Územného plánu obce Soľ, v časti Lokalita L6, určené na výstavbu bytových domov 

a obec ich zamieňa za účelom výstavby „Nájomných bytov a technickej vybavenosti 

v Lokalite L6“. 

B. Schvaľuje: 

zverejnenie zámeru zámeny pozemku vo vlastníctve obce Soľ, a to parcely registra „E“ 

parc. číslo 1520/11 o výmere 2578 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na LV č. 885 

k. ú. Soľ 
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za pozemky vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve Agrodružstva v Soli, so sídlom Soľ 

12, 094 35 Soľ, a to: 

- parcela registra „E“ parc. číslo 1420/21 o výmere 2537 m2, pod B1 v podiele 1/2-ica 

o výmere 1268,5 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaná na LV č. 1845 k. ú Soľ; 

- parcela registra „E“ parc. číslo 1364/1 o výmere 674 m2, pod B10 v podiele 1/16-tine 

o výmere 42,12 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaná na LV č. 1639 k. ú Soľ; 

- parcela registra „E“ parc. číslo 1364/2 o výmere 280 m2, pod B10 v podiele 1/16-tine 

o výmere 17,5 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaná na LV č. 1639 k. ú Soľ; 

- parcela registra „E“ parc. číslo 1364/3 o výmere 558 m2, pod B10 v podiele 1/16-tine 

o výmere 34,87 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaná na LV č. 1639 k. ú Soľ; 

- parcela registra „E“ parc. číslo 1345/102 o výmere 790 m2, pod B12 v podiele 1/16-tine 

o výmere 49,37 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaná na LV č. 939 k. ú Soľ; 

- parcela registra „E“ parc. číslo 1361/201 o výmere 258 m2, druh pozemku ostatná 

plocha, zapísaná na LV č. 1510 k. ú Soľ; 

- parcela registra „E“ parc. číslo 1361/301 o výmere 63 m2, druh pozemku ostatná 

plocha, zapísaná na LV č. 1510 k. ú Soľ; 

- parcely registra „C“ parc. číslo 680/4 o výmere 23 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, parc. číslo 683/20 o výmere 43 m2, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie, parc. číslo 683/19 o výmere 390 m2, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie, parc. číslo 683/17 o výmere 212 m2, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie, parc. číslo 683/16 o výmere 178 m2, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 112/2021 zo dňa 22.06.2021, 

z parcely registra „E“ parc. číslo 1392/2 o výmere 6533 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast zapísaný na LV č. 1510 k. ú. Soľ;  

(Celková výmera parciel vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve Agrodružstva v Soli 

predstavuje výmeru 2579,36 m2.) 

a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí, schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, bez 

vzájomného finančného vyrovnania. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Berta 

                                                                                                              starosta obce 

__________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 230/2021 

 z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

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

číslo 1287/50 o výmere 8 m2, 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 m2, zapísanej na LV č. 896 k. ú. Soľ, z podielového spoluvlastníctva predávajúceho 

uvedeného v návrhu Kúpnej zmluvy č. 6/2021 do podielového spoluvlastníctva obce za 

dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m2 a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Predávajúci : 

Zdenka Šimková, 925 22 Veľké Úľany, SR v podiele 5/84 

Celková výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu je 0,48 m2 z celkovej výmery 

novovytvoreného pozemku 8 m2. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 0,48 m2 x 5 €/m2 = 2,40 €  

(slovom dve 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 €/m2. 

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 m2, 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 m2, 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,- €/m2 a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 
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Celková výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu je 0,48 m2 z celkovej výmery 

novovytvoreného pozemku 8 m2. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 0,48 m2 x 5 €/m2 = 2,40 €  

(slovom dve eurá a štyridsať centov) 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 
 

 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Berta 

                                                                                                              starosta obce 

__________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 231/2021 

 z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 25.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Návrh na nadviazanie partnerskej spolupráce s ukrajinskou samosprávou v rámci projektu 

„Mosty dôvery: Posilnenie postavenia obcí na Ukrajine a v EÚ prostredníctvom 

partnerstiev“. Projekt je financovaný z programu U-LEAD with Europe, akcie Európskej únie 

s viacerými darcami, a jej členských štátov Nemecka, Poľska, Švédska, Dánska, Estónska  

a Slovinska, ktoré vedie Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

B. Schvaľuje: 

Predložený návrh na nadviazanie partnerskej spolupráce s ukrajinskou samosprávou v rámci 

projektu „Mosty dôvery: Posilnenie postavenia obcí na Ukrajine a v EÚ prostredníctvom 

partnerstiev“. 

C. Navrhuje: 

Podať žiadosť na nadviazanie partnerskej spolupráce s ukrajinskou samosprávou v rámci 

projektu „Mosty dôvery: Posilnenie postavenia obcí na Ukrajine a v EÚ prostredníctvom 

partnerstiev“. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   
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Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 
 

 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Berta 

                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 


