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________________________________________________________ 

Z Á P I S N I CA 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli, 

konaného dňa 25.06.2021 o 17.00 hod. 

v kultúrnom dome v Soli 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 

 
Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 22. zasadnutí Obecného 

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

nadpolovičná väčšina poslancov, neprítomní sú poslanci Juraj Sukovský a Adam Ferko. 

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

Michala Kureja a Ing. Mária Onderková. Do návrhovej komisie navrhol poslancov Mgr. Janu 

Bertovú, Mgr. Tatiana Kmecová 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:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

Starosta obce prečítal program 22. zasadnutia OZ.  

 

Program zasadnutia bude nasledovný: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

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

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

5. Plán kontrolnej a ostatnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ za II. polrok 2021. 

6. Záverečný účet obce Soľ za rok 2020. 

7. Návrh na prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom 

Miestne občianskej poriadkové služby v obci Soľ - 2.  

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

pre podporu rodiny a PSK.  

9. Návrh na schválenie prevádzkového poriadku zberného dvora pre prevádzku - Zberný 

dvor v obci Soľ.  

10. Majetkové prevody.  

11. Projekt medzinárodnej spolupráce medzi obcou Soľ a ukrajinskou samosprávou 

financovaný a organizovaný európskym programom U-LEAD.  

12. Prejednanie žiadostí.  

13. Rôzne. 

14. Diskusia. 

15. Záver.  

 

Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia. 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

 
Starosta obce podľa Správy z kontroly  plnenia uznesení OZ obce Soľ prítomných oboznámil, 

že  na 21. zasadnutí bolo prijatých 13 uznesení (č. 207 - č. 219) 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. 220/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   6   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

 

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

 
Starosta obce informoval o zmene v rozpočte ZŠ, o navýšenie nenormatívnych finančných 

prostriedkov o príspevok vo výške 6 800 EUR, na rozvojový projekt „Spolu múdrejší“ – na 

zabezpečenie doučovania žiakov a o zmene na položke kapitálové výdavky na sumu 4 434 

EUR – vybavenie školskej jedálne. 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– II. zmenu. 

Uznesenie č. 221/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

 

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

 
Mgr. Anna Hurná podľa pripraveného materiálu podrobne vysvetlila všetky zmeny 

v rozpočte v príjmovej časti – príjmy z prenajatých budov, z domu smútku, cintorínske 

poplatky, za odpredaj kompostérov, granty, atď. Vo výdajovej časti – taktiež podrobne 

vymenovala všetky zmeny – nakladanie s odpadmi, občianska vybavenosť, projekty, nákladné 

vozidlo DHZ, prístup k zbernému dvoru, atď. Nikto z prítomných nemal k II. zmene rozpočtu 

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

predložený návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 222/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  
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Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

 

5. Plán kontrolnej a ostatnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. 

polrok 2021 
 

Ing. Ján Koscelník predniesol návrh kontrolnej činnosti za II. polrok 2021. Kontrolná 

činnosť bude zameraná na kontrolu účtovných pokladničných dokladov, na kontrolu 

hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2020, na kontrolu čerpania dotácií za rok 

2020, kontrola postupov verejného obstarávania, kontrolu postupu v oblasti správy daní za 

rok 2020 a kontrolu plnenia uznesení. Pripomienky a návrhy k tomuto bodu prítomní poslanci 

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

 

Uznesenie č. 223/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

6. Záverečný účet obce Soľ za rok 2020 
 

Mgr. Anna Hurná vysvetlila, že rozpočet obce za rok 2020 bol zostavený takto: bežný 

rozpočet ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový, ktorý bol upravený o rozdiel 

finančných operácií a o vylúčenie z prebytku. Poukázala tiež na rozbor plnenia príjmov 

a výdavkov za rok 2020. Výška rezervného fondu je vo výške 3 795,36 EUR. Stanovisko 

hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu a rozpočtovému hospodáreniu je bez výhrad. Bez 

pripomienok a návrhov. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 224/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

  

 

7. Návrh na prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre 

projekt s názvom Miestne občianske poriadkové služby v obci Soľ – 2 

 
Starosta obce vysvetlil, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský 

orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 9. júna 2021 

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie 

individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické 

dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK 
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poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) s kódom OPLZ-PO8-2021-1, 

ktorá bude financovaná zo zdrojov REACT-EÚ v rámci novej prioritnej osi 8 OP ĽZ. 

Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je vo výzve plánovaná na 26. júl 2021. Zároveň starosta obce 

doplnil informáciu, že po podaní žiadosti sa predpokladá, že k schváleniu projektu môže dôjsť 

až v roku 2022. Diskusia: bez pripomienok a návrhov. Starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh na podanie žiadosti o NFP.  

 

Uznesenie č. 225/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

 

8. Návrh na pristúpenie obce Soľ k Memorandu o partnerstve a spolupráci 

Nadácie PSK pre podporu rodiny a PSK 
 

Starosta obce prítomných poslancov oboznámil s tým, že v posledných rokoch sa stále 

častejšie stretávame s výskytom mimoriadnych udalostí v podobe prírodných pohrôm 

a katastrof na území nášho kraja, obce. Povodne, prívalové dažde, veterné smršte, či požiare 

spôsobujú veľké škody na verejnom a súkromnom majetku. Spolupatričnosť a solidarita 

obyvateľov Prešovského samosprávneho kraja pri účinnom odstraňovaní ich následkov je 

preto mimoriadne dôležitá. Na základe uvedených skutočností bol dňa 25.02.2021 na svojom 

7. zasadnutí správnou radou Nadácie PSK pre podporu rodiny zriadený Nadačný fond 

Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií v zmysle § 13 zákona NR SR 

č. 34/2020 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „fond), ktorý má byť rýchlym, efektívnym a plne adresným nástrojom, ktorým PSK 

spolu s obcami a mestami kraja bude pomáhať občanom a rodinám pri prekonávaní 

a odstraňovaní následkov prírodných pohrôm, či nepredvídateľných udalostí. Obsahom 

memoranda, ktorého podpis a prihlásenie sa k nemu je pre obec dobrovoľné, je jasné 

zadefinovanie účelu, spôsobu a termínu napĺňania fondu, ako aj určenie spôsobu výpočtu 

a výšky vyplateného príspevku pre občana. V diskusii neboli vznesené žiadne návrhy 

a pripomienky, preto dal starosta obce hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 226/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

 

9. Návrh na schválenie prevádzkového poriadku zberného dvora pre 

prevádzku - Zberný dvor v obci Soľ 

 
Mgr. Katarína Adamová oboznámila poslancov, že podľa § 82 zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

zbernom dvore môže fyzická osoba bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky 
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komunálneho odpadu a právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, môže bezplatne 

odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad z neobalových 

výrobkov z iných zdrojov na zbernom dvore, ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je 

poplatníkom a ktorého prevádzka je zabezpečená obcou. Odovzdanie oddelene zbieranej 

zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako osobou vyššie uvedenou 

môže byť odplatné. Náklady na zber odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov znášajú výrobcovia, náklady na triedený zber odpadov mimo rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov hradí obec z miestneho poplatku, preto je ustanovené, že fyzická 

osoba z príslušnej obce môže odpad na zbernom dvore odovzdať bezplatne. Zberný dvor je 

súčasťou systému triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu. Na zberný dvor nemožno 

odovzdať zmesový komunálny odpad. Na prevádzkovom dvore sa odoberie drobný stavebný 

odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného 

zberu ustanovenom v prevádzkovom poriadku. Na prevádzkovanie zberného dvora sa 

vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, žiadosť je 

aktuálne podaná. Poslanci nemali pripomienky a návrhy, preto dal starosta obce hlasovať za 

pripravený návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 227/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

 

10. Majetkové prevody 

 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o zámenu  - pozemok evidovaný na LV č. 1845  

k. ú. Soľ,  parcela registra „E“ parc. č. 1420/21 druh pozemku orná pôda o výmere 1268,5 m2 

za viac parciel vo vlastníctve obce Soľ o výmere 1135 m2 - a to ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí, schvaľovaný 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, bez vzájomného finančného vyrovnania. Bez 

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

 

Uznesenie č. 228/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

10/1 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila 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 a jeho zámenu za pozemky vo vlastníctve, resp. 

spoluvlastníctve Agrodružstva v Soli, so sídlom v Soli a to za rôzne parcely o výmere 2579,36 

m2 a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991Zb. 

o majetku obcí, schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, bez vzájomného 
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finančného vyrovnania. Bez pripomienok a návrhov, starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 229/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

10/2 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o 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. Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 0,48 m2 x 5 €/m2 = 2,40 € 

(slovom dveeurá a štyridsať centov). Bez pripomienok a návrhov, starosta obce dal hlasovať 

za pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 230/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

 

11. Projekt medzinárodnej spolupráce medzi obcou Soľ a ukrajinskou 

samosprávou financovaný a organizovaný európskym programom U-LEAD 
 

Starosta obce vysvetlil, že ide o návrh na nadviazanie partnerskej spolupráce s ukrajinskou 

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

prostredníctvom partnerstiev“. Projekt bude 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). Obec si dala ako podmienku účasti v projekte spoluprácu s obcou na 

Ukrajine so zásobami soľnej vody, ktorá sa využíva na zdravotné, či iné účely v záujme 

podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Starosta obce dal hlasovať za pripravený 

návrh na uznesenie, pretože neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy. 
 

Uznesenie č. 231/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

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

 

12. Prejednanie žiadostí 

 
12/1 Mitáč Martin, Soľ 486 - žiadosť  o poskytnutie priestorov kultúrneho domu za účelom 

organizovania rodinnej oslavy dňa 26.06.2021. Po vzájomnej diskusii poslanci žiadosť 

neschválili z dôvodu prenájmu kultúrneho domu na deň 27.06.2021 a sťaženým podmienkam 

na prípravu priestorov ďalším žiadateľom. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

 

12/2 Kurová Jana, Vyšný Žipov 172 - žiadosť  o poskytnutie priestorov kultúrneho domu za 

účelom organizovania zásnub v termíne 24.07.2021. Po vzájomnej diskusii poslanci žiadosť 

neschválili.  

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

 

12/3 Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor v Soli, Soľ 532 – žiadosť o užívanie priestorov 

komunitného centra. Poslanci súhlasili s umožnením prenájmu priestorov komunitného centra 

na stretnutia mládeže a vykonávanie bohoslužieb. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

 

12/4 Agrodružstvo v Soli – žiadosť o spolupodieľanie sa na rekonštrukcii komunikácie – 

poslanci schválili žiadosť o spolupodieľanie sa na rekonštrukcii komunikácie v areáli 

Agrodružstva v Soli – prístup k zbernému dvoru – podielom vo výške ¼ z celkových 

nákladov. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 
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12/5 Raslen s.r.o., Soľ 51, 094 35 Soľ – žiadosť o odpustenie nájmu za 01-04 2021 - OZ 

prejednalo žiadosť o odpustenie nájmu za obdobie január až apríl 2021 vo výške 100,-€, 

z dôvodu nevyužívania prenajatého priestoru, pretože ZŠ Soľ nevyučovala pre pandémiu 

COVID.  

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

12/6 Anna Masičová, sídl. 1. mája 72/1, 093 01 Vranov nad Topľou - 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 14.05.2021. 

Uvedené oznámenie poslanci Obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie. 

 

Šrojtová Emília, 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 

13.05.2021 

Uvedené oznámenie poslanci Obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie. 

 

 

12/7 JDS Okresná organizácia JDS vo Vranove nad Topľou - žiadosť o poskytnutie 

finančného príspevku na okresnú športovú súťaž, ktorá sa má uskutočniť dňa 24.07.2021 

v priestoroch penzióna Kondor v Zámutove. Správna rada navrhla žiadosti vyhovieť 

a poskytnúť podporu vo výške 50,- €. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Juraj Sukovský, Adam Ferko) 

 

12/8 Starosta obce poslancom oznámil, že bolo podaných 30 žiadosti o pridelenie nájomného 

sociálneho bytu, resp. o zaradenie žiadosti o byt v nasledujúcej bytovej výstavbe. Poslanci sa 

zhodli na rovnakej odpovedi pre všetkých, že z dôvodu, že žiadne byty nie sú voľné, nikomu  

nie je možné vyhovieť, ale všetky žiadosti budú zaradené do zoznamu žiadateľov o byt. 

Diskusia: Ing. Jaroslav Kokinda navrhol podmieniť preberania žiadostí o pridelenie bytu, len 

ak má občan uhradené všetky pozdĺžnosti voči obci.  

 

12. Rôzne 

 
Starosta obce poslancom oznámil, že je možné podať žiadosť o NFP na budovy so 

zameraním na zvýšenie energetickej náročnosti budovy. Na Dom služieb by bola potrebná 

projektová dokumentácia za cca 16 000 EUR, rozpočet stavby by bol vo výške  cca 500 000 

EUR, budova by bola zmenená architektonicky aj účelovo, dolná časť by slúžila ako denný 

stacionár, poschodie na administratívu. Ing. Jaroslav Kokinda odporučil nezapojiť sa do 

uvedenej výzvy z dôvodu neistého finančného obdobia (COVID-19) a taktiež argumentoval 
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tým, že celá budova je v dobrom stave – okná sú vymenené a stav nie je havarijný. Mgr. 

Michal Kurej navrhol najprv ukončiť projekty, ktoré sú schválené, resp. podané, napr. 

ihrisko ZŠ. 

Marina Tirpáková upozornila na stojacu vodu okolo chodníka za domom smútku na 

cintoríne. 

Mgr. Tatiana Kmecová upozornila na zlý stav chodníka okolo potoka smerom ku 

zdravotnému stredisku z hlavnej cesty. 

Starosta obce oznámil, že bola urobená vodovodná a kanalizačná prípojka k Domu smútku 

na miestnom cintoríne a zároveň sa plánuje úprava terénu na pochovávanie americkým 

spôsobom. 

 

13. Diskusia 

 
Martina Tirpáková poukázala na potrebu upozorniť Furu a.s., aby pri zbere triedeného 

odpadu prázdne vrecia vracali občanom do dvorov, aby ich pri vetre neodfukovalo po 

uliciach.   

Ing. Jaroslav Kokinda navrhol intenzívne hľadať vhodného správcu cintorína. 

Mgr. Michal Kurej odporučil so súhlasom vlastníkov záhradu oproti MŠ dať do poriadku – 

orezanie konárov a pod. v čase vegetačného kľudu. 

Starosta obce oznámil, že posledný augustový víkend sa obec v spolupráci s osvetou vo 

Vranove nad Topľou zapojí do Hornozemplínskych osvetových slávností a taktiež v auguste 

bude oslava – 100. výročie založenia DHZO. 
 

1. Záver 

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

Obecného zastupiteľstva za celoročnú spoluprácu a 22. zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia:      Ing. Mária Onderková   .............................................                   

     

                  

        Mgr. Michal Kurej    ............................................

           

      

 

               Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


