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UZNESENIE č. 232/2021 

 z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 20.08.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 22. zasadnutia. 

 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 22. 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. 233/2021 

 z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 20.08.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

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

 

B. Schvaľuje: 

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

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  



2 
 

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 234/2021 

 z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 20.08.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Výstavba novej materskej školy v obci Soľ“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu 

pre Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67 so 

zameraním na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, ktorého ciele sú v súlade 

s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce.  

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu,  t. j. 35 000 EUR. Celkové oprávnené 

výdavky projektu:  max. 700 000,00 EUR. 

4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

B. Schvaľuje: 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Výstavba novej materskej školy v obci Soľ“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu 

pre Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67 so 

zameraním na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, ktorého ciele sú v súlade 

s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce.  

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu,  t. j. 35 000 EUR. Celkové oprávnené 

výdavky projektu:  max. 700 000,00 EUR. 

4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
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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. 235/2021 

 z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 20.08.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na zriadenie vecného bremena na základe predloženej Zmluvy o zriadení vecného 

bremena uzatvorenej podľa ust. § 151n a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. s Východoslovenskou 

distribučnou, a. s. Mlynská 31, 072 91 Košice pre stavbu: „Soľ, IBV Soľ I. Etapa – rozšírenie 

NN siete“; a to bezodplatne. 

 

B. Schvaľuje: 

zriadenie vecného bremena na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej podľa 

ust. § 151n a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. s Východoslovenskou distribučnou, a. s. Mlynská 

31, 072 91 Košice pre stavbu: „Soľ, IBV Soľ I. Etapa – rozšírenie NN siete“; a to 

bezodplatne. 

 

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. 236/2021 

 z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 20.08.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na prevod nehnuteľnosti – pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 1285/67 

o výmere 40 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1824 k. ú. 

Soľ, z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy 

č. 7/2021 do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m2 a za podmienok 

uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Predávajúci : 

1. Martin Závada, 851 01 Bratislava, SR v podiele 5/80 

2. Andrej Madura, 851 01 Bratislava, SR v podiele 5/80 

Celková výmera prevádzaných spoluvlastníckych podielov je 5 m2 z celkovej výmery 

pozemku 40 m2. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 5 m2 x 5 €/m2 = 25,- €  

(slovom dvadsaťpäť eur) 

Dôvod prevodu nehnuteľností: Prevod nehnuteľnosti sa uskutočňuje za účelom majetkovo 

právneho usporiadania vlastníctva k pozemku, ktorý je zastavaný miestnou komunikáciou. 

 

B. Schvaľuje: 

Prevod nehnuteľnosti – pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 1285/67 o výmere 40 m2, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1824 k. ú. Soľ, 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy č. 

7/2021 do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m2 a za podmienok 

uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Celková výmera prevádzaných spoluvlastníckych podielov je 5 m2 z celkovej výmery 

pozemku 40 m2. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 5 m2 x 5 €/m2 = 25,- €  

(slovom dvadsaťpäť eur) 

 

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. 237/2021 

 z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 20.08.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na prevod nehnuteľnosti – pozemku parcely registra „E“ parc. číslo 254/102 

o výmere 13 m2, druh pozemku záhrada, zapísanej na LV č. 84 k. ú. Soľ, z výlučného 

vlastníctva spotrebného družstva COOP Jednota, Vranov nad Topľou do výlučného 

vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m2 a za podmienok uvedených v návrhu 

kúpnej zmluvy.  

Predávajúci :  

COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo, 093 01 Vranov nad Topľou, SR 

v podiele 1/1  

Celková výmera prevádzaného pozemku je 13 m2.  

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 13 m2 x 5 €/m2 = 65,- €  

(slovom šesťdesiatpäť eur) 

Dôvod prevodu nehnuteľností: Prevod nehnuteľnosti sa uskutočňuje za účelom majetkovo 

právneho usporiadania vlastníctva k pozemku, ktorý je súčasťou plochy určenej na 

odvádzanie dažďových vôd v centre obce.  

 

B. Schvaľuje:  

Prevod nehnuteľnosti – pozemku parcely registra „E“ parc. číslo 254/102 o výmere 13 m2, 

druh pozemku záhrada, zapísanej na LV č. 84 k. ú. Soľ, z výlučného vlastníctva 

spotrebného družstva COOP Jednota, Vranov nad Topľou do výlučného vlastníctva 

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

Celková výmera prevádzaného pozemku je 13 m2. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je13 m2 x 5 €/m2 = 65,- €  

(slovom šesťdesiatpäť eur) 

 

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. 238/2021 

 z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 20.08.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli:  

A. Prerokovalo:  

v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle 

§ 9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa schvaľovaný trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov, zámenu nehnuteľného majetku  

vo vlastníctve obce uzatvorením zámennej zmluvy, a to pozemku – parcely registra „E“ 

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

LV č. 885 k. ú. Soľ 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; bez vzájomného 

finančného vyrovnania.  

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

predstavuje výmeru 2579,36 m2.) 

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“. 
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B. Schvaľuje: 

v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle 

§ 9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa schvaľovaný trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov, zámenu nehnuteľného majetku  

vo vlastníctve obce uzatvorením zámennej zmluvy, a to pozemku - parcely registra „E“ 

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

LV č. 885 k. ú. Soľ 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; 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. 239/2021 

 z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 20.08.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli:  

A. Prerokovalo:  

v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle 

§ 9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa schvaľovaný trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov, zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

uzatvorením zámennej zmluvy, a to pozemku 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; 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 
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ich zamieňa za účelom výstavby „Nájomných bytov a technickej vybavenosti v Lokalite 

L6“. 

 

B. Schvaľuje: 

v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle 

§ 9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa schvaľovaný trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov, zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

uzatvorením zámennej zmluvy, a to pozemku 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- 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

__________________________________________________________________________ 


