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________________________________________________________ 

Z Á P I S N I CA 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli, 

konaného dňa 30.04.2021 o 17.00 hod. 

v kultúrnom dome v Soli 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 

 
Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 21. zasadnutí Obecného 

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

nadpolovičná väčšina poslancov, neprítomný je poslanec Mgr. Michal Kurej a Adam Ferko. 

Starosta obce za zapisovateľku určil Mgr. Katarínu Adamovú, za overovateľov zápisnice Mgr. 

Tatianu Kmecovú a Ing. Jaroslava Kokindu. Do návrhovej komisie navrhol poslancov Mgr. 

Janu Bertovú, Martinu Tirpákovú a Ing. Máriu Onderkovú 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:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

Starosta obce prečítal program 21. zasadnutia OZ.  

 

Program zasadnutia bude nasledovný: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (starosta obce) vykonávajúceho verejnú 

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

záujme. 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho verejnú 

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

záujme. 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľka MŠ) vykonávajúceho verejnú 

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

záujme. 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (hlavného kontrolóra) vykonávajúceho 

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

záujme. 

4. Návrh na vyradenie a likvidáciu hnuteľného majetku ZŠ Soľ.  

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

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

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020. 

8. Výročná správa obce Soľ za rok 2020.  

9. Ročný plán obce Soľ na rok 2021 na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia.  

10. Majetkové prevody. 
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11. Prejednanie žiadostí.  

12. Rôzne. 

13. Diskusia. 

14. Záver.  

 

Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

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 20. zasadnutí bolo prijatých 9 uznesení (č. 198 - č. 206) 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. 207/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

 

3. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (starosta obce) 

vykonávajúceho verejnú službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme. 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho 

verejnú službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme. 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľka MŠ) 

vykonávajúceho verejnú službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme. 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (hlavného kontrolóra) 

vykonávajúceho verejnú službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme. 

 
Tretím bodom programu bolo prerokovanie Majetkového priznania vedúcich zamestnancov 

(starostu obce, riaditeľa ZŠ, hlavného kontrolóra) vykonávajúcich verejnú službu podľa  
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ust. §-u 10 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Informácie 

o majetkovom priznaní predniesol starosta obce, riaditeľ ZŠ a hlavný kontrolór. Prítomní 

nemali pripomienky k predneseným podaniam a taktiež sa do diskusie nikto neprihlásil, preto 

bol zo strany starostu obce daný návrh na hlasovanie za zobratie na vedomie majetkových 

priznaní vedúcich zamestnancov.  

 

Uznesenie č. 208/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

 

4. Návrh na vyradenie a likvidáciu hnuteľného majetku ZŠ Soľ 

 
Riaditeľ ZŠ Soľ prítomných oboznámil, že predmetom predkladaného návrhu je návrh na 

neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu hnuteľného majetku Základnej školy Soľ v celkovej 

obstarávacej cene 8 583,46 €, ktorý bol prerokovaný vyraďovacou komisiou základnej školy. 

Komisia fyzickú kontrolu majetku navrhovaného na vyradenie vykonala ku dňu 31.12.2020 

a taktiež vykonala dokladovú kontrolu majetku vyradeného z dôvodu morálnej a technickej 

zastaranosti, značnej opotrebovanosti, nefunkčnosti. Vyraďovacia komisia považuje majetok 

navrhnutý na vyradenie za nevyužiteľný pre potreby základnej školy a navrhuje jeho fyzickú 

likvidáciu. Nikto z prítomných nemal pripomienky k návrhu na vyradenie neupotrebiteľného 

majetku, preto starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 209/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

 

5. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2021 – I. zmena 
Riaditeľ ZŠ požiadal o zmenu v rozpočte ZŠ v bežných výdavkoch a o zmenu 

nenormatívnych finančných prostriedkov tak, že rozpočet bude po 1. úprave navýšený vo 

výdavkovej časti o sumu 18 566,-€. Do diskusie sa nikto neprihlásil, bez pripomienok a 

návrhov, preto dal starosta obce hlasovať za návrh na uznesenie – za zmenu rozpočtu ZŠ Soľ 

za rok 2021– I. zmenu. 

Uznesenie č. 210/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 3 (Mgr. Michal Kurej, Juraj Sukovský, Adam Ferko) 
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6. Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2021 – I. zmena 
 

Mgr. Anna Hurná podľa pripraveného materiálu podrobne vysvetlila všetky zmeny v rozpočte 

v príjmovej časti – príjmy za dobitie čipu – pitná voda, cintorínske poplatky, vrátky-energie, 

transféry- Register adries, Regop, Celoplošné testovanie, knižnica, atď.  Vo výdajovej časti – 

taktiež podrobne vymenovala všetky zmeny.  Nikto z prítomných nemal k I. zmene rozpočtu 

obce Soľ za rok 2021 pripomienky a pozmeňujúce návrhy, preto dal starosta obce hlasovať za 

predložený návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 211/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 
 

Ing. Ján Koscelník predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Kontrolná činnosť 

bola zameraná na kontrolu účtovných pokladničných dokladov, na kontrolu hospodárenia 

s rozpočtovými prostriedkami za rok 2019, na kontrolu čerpania dotácií za rok 2019, v ZŠ na 

kontrolu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za rok 2019, kontrolu plnenia 

uznesení, atď. Pripomienky a návrhy k tomuto bodu prítomní poslanci nemali, starosta obce 

dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 212/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

 

8. Výročná správa obce Soľ za rok 2020 

 
Mgr. Anna Hurná prítomných oboznámila s poslaním a charakteristikou hospodárenia 

účtovnej jednotky – Obce Soľ podľa pripraveného dokumentu pod názvom „Návrh – 

Individuálna výročná správa Obce Soľ za rok 2020“.  Hospodárenie obce sa riadilo podľa 

schváleného rozpočtu na rok 2020, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný a v priebehu roka bolo 

vykonaných päť zmien rozpočtu. Obec Soľ dosiahla v roku 2020 prebytkový bežný rozpočet 

v sume 247 299,27,-€ a schodkový kapitálový rozpočet v sume 153 481,26,-€, ktorý bol 

upravený o rozdiel finančných operácií v sume 57 858,18,-€. Navrhnutá tvorba rezervného 

fondu vo výške 3 795,36 €. Starosta obce dal hlasovať za schválenie Výročnej správy obce 

Soľ za rok 2020.  

 
Uznesenie č. 213/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   
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Proti:   0  

Zdržal sa:  1 (Juraj Sukovský)    

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

  

 

9. Ročný plán obce Soľ na rok 2021 na úseku civilnej ochrany a krízového 

riadenia.  

 
Starosta obce poslancom prečítal dokument Ročný plán obce Soľ na rok 2021 na úseku 

civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, integrovaného 

záchranného systému a civilného núdzového plánovania, s konkrétnymi úlohami, termínmi 

a zodpovednými osobami. Bez námietok a pripomienok, do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie 

 
Uznesenie č. 214/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

 

10. Majetkové prevody 

 

10/1 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že z dôvodu plánovanej výstavby „Nájomných bytov 

a technickej vybavenosti v Lokalite L6“ ide o prevod nehnuteľnosti  – novovytvoreného 

pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 1287/49 o výmere 6 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast, vytvoreného Geometrickým plánom z parcely registra „E“ parc. číslo 1328/302, druh 

pozemku orná pôda o výmere 6 m2, zapísanej na LV č. 495 k. ú. Soľ, z podielového 

spoluvlastníctva predávajúcich do podielového spoluvlastníctva obce za dohodnutú kúpnu 

cenu 5,- €/m2. Celková výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu je 4 m2z celkovej 

výmery novovytvoreného pozemku 6 m2 a celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 4 

m2 x 5 €/m2 = 20,- €. Bez pripomienok a návrhov, starosta obce dal hlasovať za pripravený 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 215/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

10/2 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že z dôvodu plánovanej výstavby „Nájomných bytov 

a technickej vybavenosti v Lokalite L6“ ide o prevod nehnuteľnosti  novovytvoreného 

pozemku, parcely registra „C“ parc. číslo 1287/50o výmere 8 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast, vytvoreného Geometrickým plánom z parcely registra „E“ parc. číslo 1328/301, druh 
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pozemku orná pôda o výmere 8 m2, zapísanej na LV č. 896 k. ú. Soľ, z podielového 

spoluvlastníctva predávajúcich do podielového spoluvlastníctva obce za dohodnutú kúpnu 

cenu 5,- €/m2. Celková výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu je 5,48 m2z celkovej 

výmery novovytvoreného pozemku 8 m2 a celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 

5,48 m2 x 5 €/m2 = 27,40 €. Bez pripomienok a návrhov, starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 216/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

10/3 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že z dôvodu plánovanej výstavby „Nájomných bytov 

a technickej vybavenosti v Lokalite L6“ ide o prevod nehnuteľnosti novovytvorených 

pozemkov, ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom: novovytvoreného pozemku parcely 

registra „C“ parc. číslo 1287/66 o výmere 730 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, 

odčleneného z parcely registra „E“ parc. číslo 1421/21, druh pozemku orná pôda o výmere 

1603 m2, zapísanej na LV č. 348 k. ú. Soľ a novovytvorených pozemkov odčlenených 

z parcely registra „E“ parc. číslo 1421/22, druh pozemku orná pôda o výmere 4527 m2, 

zapísanej na LV č. 348 k. ú. Soľ, a to parciel registra „C“ parc. číslo 1287/38, 39 o výmere 13 

m2 a 44 m2,, druh pozemku trvalý trávny porast, spolu o výmere 57 m2 z celkovej výmery 

4527 m2 z podielového spoluvlastníctva predávajúcich do výlučného vlastníctva obce za 

dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m2. Celková výmera prevádzaného pozemku je 787 m2 a celková 

kúpna cena za prevádzaný pozemok je 787 m2 x 5 €/m2 = 3 935,- €. Bez pripomienok 

a návrhov, starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 217/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

10/4 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že z dôvodu plánovanej výstavby „Nájomných bytov 

a technickej vybavenosti v Lokalite L6“ ide o prevod nehnuteľnosti novovytvoreného 

pozemku, parcely registra „C“ parc. číslo 1287/50 o výmere 8 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast, vytvoreného Geometrickým 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 do podielového spoluvlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m2 a za 

podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. Celková výmera prevádzaného 

spoluvlastníckeho podielu je 0,48 m2z celkovej výmery novovytvoreného pozemku 8 m2 a 

celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 0,48 m2 x 5 €/m2 = 2,40. Bez pripomienok 

a návrhov, starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 
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Uznesenie č. 218/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

10/5 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o bezodplatný prevod nehnuteľnosti – 

novovytvoreného pozemku, parcely registra „C“ parc. číslo 1287/50 o výmere 8 m2, druh 

pozemku trvalý trávny porast, vytoreného Geometrickým plánom 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 darcu do podielového spoluvlastníctva obce, z dôvodu 

plánovanej výstavby „Nájomných bytov a technickej vybavenosti v Lokalite L6“. Celková 

výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu je 0,23 m2z celkovej výmery 

novovytvoreného pozemku 8 m2. Bez pripomienok a návrhov, starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 219/2020 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

 

11. Prejednanie žiadostí 

 
11/1 Šrojtová Emília, Rudlov 187, 094 35 Soľ – oznámenie zmeny otváracej doby – 

poslanci oznámenie z dôvodu COVID akceptovali, nikto nemal pripomienky a návrhy. 

Starosta obce dal hlasovať za zmenu otváracej doby.  

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

11/2 Dankovičová Oľga – žiadosť o odpustenie nájomného za užívanie priestorov Domu 

služieb – reštaurácie „U poľovníka“ a „Cukrárne“ z dôvodu COVID-19 za január až apríl 

2021. Poslanci súhlasili s odpustením nájomného za nevyužívanie priestoru - reštaurácie 

„U poľovníka“ vo výške 338,-€ a „Cukrárne“ vo výške 152,-€, spolu 490,-€. Starosta obce 

dal hlasovať za návrh uznesenia o odpustení nájmu. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu: 
Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    
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Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Adam Ferko) 

 
11/3 Stanislav Tatarka - žiadosť o osadenie dopravného zrkadla v zákrute pri štátnej ceste 

I/18 oproti rodinnému domu s. č. 326. Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť a súhlasí  

s riešením zníženia dopravného rizika v uvedenej lokalite obce osadením dopravného zrkadla 

na potrebnom mieste. 

 

11/4 Magdaléna Goroľová – žiadosť o pridelenie bytu, resp. o zaradenie do zoznamu 

žiadateľov o byt v nasledujúcej výstavbe bytov nižšieho štandardu. Vzhľadom k tomu, že 

momentálne obec Soľ nemá žiadne voľné byty, žiadosť je potrebné zaradiť do evidencie 

žiadateľov o byt.   

 

11/5 Anton Jurečko - žiadosť o pridelenie bytu, resp. o zaradenie do zoznamu žiadateľov 

o byt v nasledujúcej výstavbe bytov nižšieho štandardu. Vzhľadom k tomu, že momentálne 

obec Soľ nemá žiadne voľné byty, žiadosť je potrebné zaradiť do evidencie žiadateľov o byt.   

 

11/6 Mariana Sukeľová – žiadosť o prenájom obecného bytu v obci Soľ. Vzhľadom k tomu, 

že momentálne obec Soľ nemá žiadne voľné byty na prenájom, bola Vaša žiadosť zaradená 

do evidencie žiadateľov o prenájom obecných bytov.   

 
11/7 Veronika Piskorová - žiadosť o prenájom obecného bytu v obci Soľ. Vzhľadom k tomu, 

že momentálne obec Soľ nemá žiadne voľné byty na prenájom, bola Vaša žiadosť zaradená 

do evidencie žiadateľov o prenájom obecných bytov 

 

11/8 Ján Zajac - opakované prejednanie žiadosti o prenájom obecného bytu v obci Soľ zo 

dňa 19.02.2020. Vzhľadom k tomu, že došlo k uvoľneniu 2 izbového bytu a žiadosť bola 

zaradená do evidencie žiadateľov o prenájom obecných bytov, starosta obce dal hlasovať za 

poskytnutie bytu do prenájmu p. Zajacovi. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu: 
Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

 

11/9 Agrodružstvo v Soli – návrh Agrodružstva na zámenu pozemkov, namiesto ich 

odpredaja. Agrodružstvo navrhuje zameniť pozemky vo svojom vlastníctve, konkrétne 

parcely registra „E“ parc. č. 1420/21, 1364/3, 1354/2, 1364/1, 1345/102, 1302, 1297/2, 

1361,201, 1361/301, ktorých výmera je spolu 2611,23 m2  za pozemky vo vlastníctve obce 

Soľ, t. j. parcelu registra „E“ parc. č. 1520/11 o výmere 2578 m2.  Obec vyššie uvedené 

pozemky potrebuje na realizáciu investičných zámerov v rómskej lokalite. Obecné 

zastupiteľstvo súhlasí s navrhnutou zámenou pozemkov. 

 

12. Rôzne 

 
Marina Tirpáková – vyjadrila spokojnosť a pochvalu za rýchle odstránenie čiernej skládky 

s časti obce v smere do Jastrabia n/T. 
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Mgr. Tatiana Kmecová - vyjadrila spokojnosť a pochvalu za vyčistenie Slaného potoka, 

zároveň sa dotazovala o podmienkach využívania detského ihriska. Starosta obce vysvetlil, že 

po vykonaní ročnej technickej prehliadky je možné detské ihrisko používať a zároveň 

oznámil, že je podaná žiadosť o dotáciu na dovybavenie detského ihriska ďalšími hracími 

prvkami a lavičkami pre dospelých. 

 

 

13. Diskusia 

 
Mgr. Tatiana Kmecová upozornila na rozpadávajúci sa múrik na tzv. Kurinách. Starosta 

obce vysvetlil, že o uvedenom probléme vie a vyjednáva so Slovensko správou ciest o jeho 

odstránení. 

Ing. Mária Onderková – poukázala na problém seniorov s dopravením konárov, resp. 

BRKO do pristavených kontajnerov a požiadala o pomoc pri vývoze konárov, resp. BRKO 

pre tých občanov, ktorým vek a zdravie neumožňuje manipuláciu - prepravu odpadov do 

veľkokapacitných kontajnerov. Starosta obce vysvetlil, že nový spôsob likvidácie odpadov - 

BRKO (pristavenie kontajnerov na uliciach počas sezóny orezávania konárov a poskytnutie 

možnosti zakúpenia  kompostérov) bol zavedený z dôvodu nedostatku pracovnej sily v obci, 

ale v prípade individuálnych žiadostí sa obec bude snažiť vyhovieť občanom a poskytne im 

pomoc pri umiestňovaní odpadov v kontajneroch. 

Ing. Jaroslav Kokinda – požiadal opakovane o vyriešenie problému odvedenia dažďovej 

vody na ulici pred súp. číslom 284 a to osadením mriežky o odvodu prebytočnej vody 

smerom okolo rodinných domov súp. č. 285 a 286. Starosta obce s realizáciou odstránenia 

prebytočnej dažďovej vody súhlasí.  

 

 

15. Záver 

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

Obecného zastupiteľstva za celoročnú spoluprácu a 21. zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

 

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

 

 

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

     

                  

        Ing. Jaroslav Kokinda    ........................................

           

      

 

               Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


