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UZNESENIE č. 240/2021 

 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.09.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 23. zasadnutia. 

 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 23. zasadnutia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 241/2021 

 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.09.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

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

 

B. Schvaľuje: 

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

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 
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                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 242/2021 

 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.09.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

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

 

B. Schvaľuje: 

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

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 243/2021 

 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.09.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2021. 

 

B. Schvaľuje: 

Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2021. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  
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Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Adam Ferko, Ing. Jaroslav Kokinda) 
 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 244/2021 

 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.09.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2021. 

 

B. Berie na vedomie: 

Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2021. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 245/2021 

 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.09.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2021. 
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B. Schvaľuje: 

Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2021. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 246/2021 

 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.09.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh konsolidovanej výročnej správy obce Soľ za rok 2020. 

 

B. Schvaľuje: 

Konsolidovanú výročnú správu obce Soľ za rok 2020. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 247/2021 

 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.09.2021 

 



5 
 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 51/2021 o určení spádovej materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ pre deti s trvalým pobytom v obci Soľ, v ktorej si plnia 

povinné predprimárne vzdelávanie.  

 

 

B. Uznáša sa na: 

Všeobecne záväznom nariadení č. 51/2021o určení spádovej materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ pre deti s trvalým pobytom v obci Soľ, v ktorej si plnia 

povinné predprimárne vzdelávanie. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 
 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 248/2021 

 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 52/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 43/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ  

 

B. Uznáša sa na: 

Všeobecne záväznom nariadení č. 52/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 

43/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Soľ . 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 
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                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 249/2021 

 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.09.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Správu z vykonanej finančnej kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov obce Soľ k 31.12.2020. 

 

B. Schvaľuje: 

Správu z vykonanej finančnej kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov obce Soľ k 31.12.2020. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 250/2021 

 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh starostu obce na odmenu poslancom za akciu „Guľáš majster 2021“, v súlade so 

zásadami odmeňovania poslancov, v čistom vo výške 1,9 násobku odmeny v hrubom, za 

účasť poslancov na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v najbližšom výplatnom 

termíne. 

 

B. Schvaľuje: 
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Odmenu poslancom za akciu „Guľáš majster 2021“ v súlade so zásadami odmeňovania 

poslancov, v čistom vo výške 1,9 násobku odmeny v hrubom, za účasť poslancov na riadnom 

rokovaní Obecného zastupiteľstva, v najbližšom výplatnom termíne. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 251/2021 

 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.09.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Prevod nehnuteľností:  

novovytvorených pozemkov, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom  

č. 34896821-83/2021 zo dňa 30.08.2021, a to: 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/27 o výmere 43 m2, druh pozemku orná pôda, 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/25 o výmere 66 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/24 o výmere 67 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

ktoré boli odčlenené z parcely registra „E“ parc. číslo 1970, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 176 m2, zapísanej na LV č. 1541 k. ú. Soľ; 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/2 o výmere 103 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/26 o výmere 64 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

ktoré boli odčlenené z parcely registra „E“ parc. číslo 1261/3, druh pozemku orná pôda 

o výmere 2017 m2, zapísanej na LV č. 844 k. ú. Soľ; 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/30 o výmere 21 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/31 o výmere 7 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

ktoré boli odčlenené z parcely registra „E“ parc. číslo 1261/2, druh pozemku orná pôda 

o výmere 856 m2, zapísanej na LV č. 973 k. ú. Soľ; 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/28 o výmere 14 m2, druh pozemku orná pôda, 
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• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/29 o výmere 5 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

ktoré boli odčlenené z parcely registra „E“ parc. číslo 1158/3, druh pozemku orná pôda 

o výmere 1587 m2, zapísanej na LV č. 1576 k. ú. Soľ; 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1169/5 o výmere 2093 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1169/6 o výmere 1407 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

ktoré boli odčlenené z parcely registra „C“ parc. číslo 1169/2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 7265 m2, zapísanej na LV č. 1541 k. ú. Soľ; 

za účelom výstavby inžinierskych sietí v Lokalite L1a, L1b. 

Celková výmera prevádzaných pozemkov je 3890 m2. 

1. pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 683/7 o výmere 214 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 822 k.ú. Soľ; 

za účelom rozšírenia plochy pre plánovanú výstavbu kompostoviska. 

2. pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 252/2 o výmere 180 m2, druh pozemku 

orná pôda, zapísanej na LV č. 391 k.ú. Soľ a pozemku - parcely registra „C“ parc. 

číslo 137/3 o výmere 272 m2, druh pozemku záhrada, zapísanej na LV č. 367 k.ú. 

Soľ; 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v centre obce (lokalita COOP 

Jednota). 

 

A. Súhlasí:  

so začatím procesu prevodu nehnuteľností: 

novovytvorených pozemkov, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom  

č. 34896821-83/2021 zo dňa 30.08.2021, a to: 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/27 o výmere 43 m2, druh pozemku orná pôda, 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/25 o výmere 66 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/24 o výmere 67 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

ktoré boli odčlenené z parcely registra „E“ parc. číslo 1970, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 176 m2, zapísanej na LV č. 1541 k. ú. Soľ; 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/2 o výmere 103 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/26 o výmere 64 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

ktoré boli odčlenené z parcely registra „E“ parc. číslo 1261/3, druh pozemku orná pôda 

o výmere 2017 m2, zapísanej na LV č. 844 k. ú. Soľ; 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/30 o výmere 21 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/31 o výmere 7 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

ktoré boli odčlenené z parcely registra „E“ parc. číslo 1261/2, druh pozemku orná pôda 

o výmere 856 m2, zapísanej na LV č. 973 k. ú. Soľ; 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/28 o výmere 14 m2, druh pozemku orná pôda, 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1204/29 o výmere 5 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 
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ktoré boli odčlenené z parcely registra „E“ parc. číslo 1158/3, druh pozemku orná pôda 

o výmere 1587 m2, zapísanej na LV č. 1576 k. ú. Soľ; 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1169/5 o výmere 2093 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

• parcely registra „C“ parc. číslo 1169/6 o výmere 1407 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria,   

ktoré boli odčlenené z parcely registra „C“ parc. číslo 1169/2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 7265 m2, zapísanej na LV č. 1541 k. ú. Soľ; 

za účelom výstavby inžinierskych sietí v Lokalite L1a, L1b. 

Celková výmera prevádzaných pozemkov je 3890 m2. 

1. pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 683/7 o výmere 214 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 822 k.ú. Soľ; 

za účelom rozšírenia plochy pre plánovanú výstavbu kompostoviska. 

2. pozemku - parcely registra „C“ parc. číslo 252/2 o výmere 180 m2, druh pozemku 

orná pôda, zapísanej na LV č. 391 k.ú. Soľ a pozemku - parcely registra „C“ parc. 

číslo 137/3 o výmere 272 m2, druh pozemku záhrada, zapísanej na LV č. 367 k.ú. 

Soľ; 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v centre obce (lokalita COOP 

Jednota). 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 252/2021 

 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.09.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Obstaranie „Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Soľ“ v rozsahu parciel registra  

„C“ parcelné číslo 722, 725, 726, 728/1, 728/2 k. ú. Soľ, zmenu zo zelene rodinných domov 

na plochu rodinných domov. 

 

B. Schvaľuje: 

Podľa § 30 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) obstaranie „Zmien a doplnkov č. 2 Územného 
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plánu obce Soľ“ v rozsahu parciel registra „C“ parcelné číslo 722, 725, 726, 728/1, 728/2  

k. ú. Soľ, zmenu zo zelene rodinných domov na plochu rodinných domov. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  1 (Ing. Mária Onderková)  

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 


