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________________________________________________________ 

Z Á P I S N I CA 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli, 

konaného dňa 13.01.2021 o 17.00 hod. 

v kultúrnom dome v Soli 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 

 
Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 19. zasadnutí Obecného 

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

nadpolovičná väčšina poslancov, neprítomný je poslanec Adam Ferko. Starosta obce  

za zapisovateľku určil Mgr. Katarínu Adamovú, za overovateľov zápisnice Jozefa Halasa 

a Mgr. Tatianu Kmecovú. Do návrhovej komisie navrhol poslancov Mgr. Janu Bertovú,  

Mgr. Michala Kureja a Ing. Jaroslava Kokindu 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:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

Starosta obce prečítal program 19. zasadnutia OZ.  

 

Program zasadnutia bude nasledovný: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.  

4. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2019. 

5. Návrh VZN č. 50/2020, ktorým sa dopĺňa VZN č. 12/2009 o úhradách za poskytované 

služby obcou Soľ.  

6. Prerokovanie a schválenie nákupu komunálnej techniky s príslušenstvom formou 

finančného lízingu.  

7. Majetkové prevody.  

8. Prejednanie žiadostí.  

9. Rôzne. 

10. Diskusia. 

11. Záver.  

 

Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 
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Starosta obce prítomných poslancov vyzval na predloženie zmien a doplnenie programu. 

Nikto z prítomných nepredniesol pozmeňujúce návrhy a doplnenia.  

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

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

oboznámil, že  na 18. zasadnutí bolo prijatých 14 uznesení (č. 177 - č. 190) a jednotlivé 

uznesenia sú splnené, resp. sú v plnení. Bez ďalších pripomienok a doplňujúcich návrhov. 

Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 
Uznesenie č. 191/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 
 

Ing. Ján Koscelník predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. Kontrolná 

činnosť v uvedenom období bude zameraná na kontrolu účtovných pokladničných dokladov 

za II. polrok 2020, na hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami za rok 2020, na kontrolu 

čerpania dotácií za rok 2020 a kontrolu postupov verejného obstarávania v roku 2020. 

V prípade potreby hlavný kontrolór vykoná mimoriadne kontroly a vypracuje správu 

o kontrolnej činnosti, prípadne rôzne stanoviská. Pripomienky a návrhy k tomuto bodu 

prítomní poslanci nemali, starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 192/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

4. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné 

obdobie 2019 
 

Starosta obce predniesol list audítorky o vykonaní auditu účtovnej závierky účtovnej 

jednotky Obce Soľ k 31.12.2019. V závere audítorka skonštatovala, že pri kontrole boli 

zistené skutočnosti, ktoré významným spôsobom neovplyvňujú finančnú situáciu účtovných 

jednotiek a Obec Soľ konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

Prítomní poslanci nemali námietky a doplňujúce pripomienky.  Starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 193/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  
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Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

5. Návrh VZN č. 50/2020, ktorým sa dopĺňa VZN č. 12/2009 o úhradách za 

poskytované služby obcou Soľ 
 

Starosta obce k návrhu všeobecne záväzného nariadenia uviedol, že jeho zmena nadväzuje na 

zmenu v tom, že obec od 01.01.2021 zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky 

rozložiteľného odpadu (BRKO). Z uvedeného dôvodu obec umožní občanom obce Soľ 

zakúpiť kompostéry priamo na obecnom úrade vo výške 50% z nákupnej ceny. 

Veľkoobjemové vaky na bioodpad, vedierka na kompostovanie a vrecká na bioodpad si bude 

môcť občan zakúpiť na obecnom úrade vo výške 100% z nákupnej ceny. V diskusii poslanci 

nepredniesli žiadne iné návrhy a pripomienky k uvedenej zmene, preto dal starosta obce 

hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 194/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

6. Prerokovanie a schválenie nákupu komunálnej techniky s príslušenstvom 

formou finančného lízingu  
 

Starosta obce prítomných poslancov informoval o prebiehajúcom procese zakúpenia 

komunálnej techniky s nadstavbou na zimnú údržbu chodníkov a miestnych komunikácií. 

V najbližších dňoch bude podpísaná zmluva a v nasledujúcom týždni bude technika dodaná. 

Diskusia: Mgr. Michal Kurej sa opýtal, či máme technicky zdatnú osobu, tzv. strojníka, 

ktorá sa bude vedieť technicky postarať o komunálnu techniku. Starosta obce odpovedal, že 

zatiaľ to bude zamestnanec obce, ktorý je dostatočne zodpovedný a technicky zdatný. 

Následne prečítal súhlasné stanovisko hlavného kontrolóra a dal hlasovať za pripravený návrh 

na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 195/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

7. Majetkové prevody 
 

Ing. Monika Sukovská   vysvetlila, že ide o schválenie zámeny nehnuteľného majetku 

pozemku vo vlastníctve obce,  parcely  registra „E“ parc. číslo 1964/4 o výmere 113 m2  za 

pozemok parcely regista „C“  parc. číslo 876/3 o výmere 113 m . Obec zámenou rozšíri 

miestny cintorín, zámena bude bez finančného vyrovnania.  Bez  pozmeňujúcich  návrhov  a  

pripomienok.  Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh uznesenia. 
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Uznesenie č. 196/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

8. Prejednanie žiadostí 
 

8/1 Sociálny dom ANTIC n.o. Bardejov, Pod Papierňou 71, 085 01 Bardejov – starosta 

obce prečítal žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzkové náklady zariadenia 

pre seniorov. Diskusia: starosta obce poslancom vysvetlil, že obec nie je podľa zákona 

povinná prispievať Sociálnemu domu ANTIC n.o. Bardejov, pán Saraka sám požiadal 

uvedené zariadenie o prijatie a ostatné obce a mestá prispievajú pre svojich občanov 

príspevky v rôznych výškach. Mgr. Michal Kurej navrhol príspevok vo výške 50,-€ - p. 

Saraka pracoval, platil dane. Ing. Mária Onderková sa opýtala, či príspevkom obce sa zníži 

poplatok p. Saraku v zariadení. Starosta obce vysvetlil, že p. Saraka nebude platiť menej, 

nech by obec prispela akoukoľvek čiastkou na prevádzkové náklady neziskovej organizácie. 

Poslanci Ing. Jaroslav Kokinda a Juraj Sukovský navrhli, aby sa prispelo určitou čiastkou 

a v budúcnosti sa podobné žiadosti posudzovali individuálne. Jozef Halas navrhol, aby  sa 

príspevok schválil len na rok 2021 vo výške 60,-€ mesačne. Tento návrh podporila aj Mgr. 

Jana Bertová. Po ukončení diskusie dal starosta obce hlasovať za návrh, aby sa Sociálnemu 

domu ANTIC n.o. Bardejov prispievalo mesačne 60,-€ počas celého roka 2021 na ich 

prevádzkové náklady z dôvodu, že je v tomto zariadení umiestnený bývalý občan obce Soľ p. 

Saraka Jozef. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

8/2 Šrojta Vladimír – Agro –Soft, Rudlov 187, 094 35 Soľ - zmena údajov 

v živnostenskom registri - oznámenie o zatvorení prevádzky, predmet: Kúpa tovaru na účely 

jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod) – od 20.12.2020. 

Uvedené oznámenie poslanci Obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie. 

 

8/3 Šrojtová Emília, Rudlov 187, 094 35 Soľ – zmena údajov v živnostenskom registri - 

oznámenie o otvorení prevádzky, predmet: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) – od 

21.12.2020. 

Uvedené oznámenie poslanci Obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie. 

 

8/3 Helena Vidličková, Soľ 483, 094 35 Soľ- žiadosť o pridelenie bytu – vzhľadom 

k tomu, že v súčasnej dobe Obec Soľ nemá žiadne voľné byty, bude žiadosť zaradená do 

evidencie žiadateľov o byt.  

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   
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Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

9. Rôzne 
 

Starosta obce poslancov podrobne oboznámil 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. Do úvahy 

prichádza investícia do školského ihriska nachádzajúceho sa v areáli ZŠ Soľ. Podmienkou 

výzvy je mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a mať vypracovanú projektovú 

dokumentáciu. Prvá podmienka je splnená, predmetné ihrisko je majetkom obce, druhú 

podmienku je potrebné splniť max. do konca februára, kedy končí termín podania žiadosti 

o poskytnutie príspevku. Spolufinancovanie je vo výške 50%. Diskusia: starosta obce 

vysvetlil, že areál je monitorovaný,  je už v zlom technickom stave, PSK to tohto areálu 

pravdepodobne investovať nebude a obec spolu so ŽS Soľ by podaním žiadosti  a následne  

jej schválením spolufinancovala výdavky len v 50% výške. Jozef Halas navrhol túto 

príležitosť využiť a priestor skultúrniť, oplotiť v dostatočnej výške, aby sa zabránilo 

vandalizmu, riaditeľovi ŽŠ odporučiť získať financie aj z iných zdrojov. Mgr. Michal Kurej 

v prípade rekonštrukcie ihriska odporučil železné pletivo v dostatočnej výške. Juraj 

Sukovský poukázal na možnosť odstúpenia od realizácie projektu, ak by bola vhodnejšia 

ponuka na rekonštrukciu ihriska. Poslanci sa zhodli, že sa môže začať s prípravou projektovej 

dokumentácie pre rekonštrukciu športového areálu Základnej školy Soľ. Starosta obce dal 

hlasovať za návrh uznesenia o príprave projektovej dokumentácie. 

 

10. Diskusia 
 

Starosta obce informoval o celoplošnom testovaní avizovanom v najbližšom období, 

o ktorom zatiaľ samospráva nemá žiadne konkrétne informácie, preto obec bude vedieť 

reagovať samotnou prípravou až po zadaní konkrétnych informácii. Občanov bude obec 

informovať v dostatočnom časovom predstihu, aby všetci občania mohli byť pretestovaní. 

 

11. Záver 
 

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

Obecného zastupiteľstva za celoročnú spoluprácu a 19. zasadnutie OZ ukončil. 

 

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

 

 

Overovatelia:      Mgr. Tatiana Kmecová   .............................................                   

     

                  

        Jozef Halas     .............................................

            

      

 

               Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


