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________________________________________________________ 

Z Á P I S N I CA 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli, 

konaného dňa 22.09.2021 o 17.00 hod. 

v zasadačke OcÚ v Soli 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

 

1. Otvorenie 
 

Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 24. 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 Juraja Sukovského 

a Jozefa Halasa. Do návrhovej komisie navrhol poslancov Mgr. Janu Bertovú,  Martinu 

Tirpákovú 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 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

Starosta obce prečítal program 24. zasadnutia OZ.  

 

Program zasadnutia bude nasledovný: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

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

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

5. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2021.  

6. Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2021.   

7. Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2021. 

8. Konsolidovaná výročná správa obce Soľ za rok 2020. 

9. Návrh VZN 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.  

10. Návrh VZN č. 52/2021 ktorým sa mení VZN č. 43/2019 o určení výšky príspevkov 

pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ. 

11. Správa z vykonanej finančnej kontroly – výsledky inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020. 

12. Prejednanie žiadostí.  

13. Rôzne. 

14. Diskusia. 

15. Záver.  
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Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

Starosta obce prítomných poslancov vyzval na predloženie zmien a doplnenie programu. 

Starosta obce navrhol doplniť dva body programu a to za 12. bod: Vyhodnotenie obecnej 

akcie Guľáš majster 2021 a Hornozemplínske folklórne slávnosti a Majetkové prevody 

nehnuteľného majetku – kúpa. Nikto z prítomných nenavrhol ďalšiu zmenu programu, preto 

starosta obce najprv prečítal doplnený program a potom dal za neho hlasovať. 

 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

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

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

5. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2021.  

6. Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2021.  

7. Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2021. 

8. Konsolidovaná výročná správa obce Soľ za rok 2020. 

9. Návrh VZN 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.  

10. Návrh VZN č. 52/2021 ktorým sa mení VZN č. 43/2019 o určení výšky príspevkov pre 

školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ. 

11. Správa z vykonanej finančnej kontroly – výsledky inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020. 

12. Vyhodnotenie obecnej akcie Guľáš majster 2021. 

13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 

14. Prejednanie žiadostí.  

2. Rôzne. 

3. Diskusia. 

4. Záver.  

 

 

Starosta obce dal hlasovať za prečítaný zmenený program zasadnutia. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Ing. Mária Onderková, Adam Ferko) 

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 

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

oboznámil, že  na 23. zasadnutí bolo prijatých 8 uznesení (č. 232 - č. 239) a jednotlivé 

uznesenia sú splnené, resp. sú v plnení. Poslanci správu nepripomienkovali, preto starosta 

obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 
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Uznesenie č. 240/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

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

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

poníženie príspevku na rozvojový projekt „Spolu múdrejší“ a navýšenie príspevku na 

učebnice a na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky. Nikto z prítomných 

nemal k III. zmene rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2021 pripomienky a pozmeňujúce návrhy, preto 

dal starosta obce hlasovať za predložený návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 241/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

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

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

pripraveného materiálu: v príjmovej časti – príjmy z prenajatých budov, DHZ, cintorínske 

poplatky, za odpredaj odpadových nádob, detské ihrisko. Vo výdajovej časti – taktiež 

podrobne vymenovala všetky zmeny napr. ochrana pred požiarmi, verejné osvetlenie, 

občianska vybavenosť, projekty, staroba, atď. Nikto z prítomných nemal k IV. zmene 

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

hlasovať za predložený návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 242/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

5. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2021 
 

Mgr. Anna Hurná podrobne predniesla Komentár k plneniu rozpočtu ZŠ Soľ k 30.06.2021 

za základnú školu, školskú jedáleň a školský klub detí. Výška schváleného rozpočtu 

predstavuje 1 337 263,-€, z toho prenesené kompetencie 1 059 896,-€, nenormatívne 

prostriedky 104 355,-€, hmotná núdza 6 000,-€, originálne kompetencie 118 012,-€ 

a potraviny školskej jedálne 49 000,-€. Poslanci si informácie o rozpočte prehliadli 

v pripravenom dokumente, v ktorom boli všetky položky prehľadne vyčíslené. V závere bol 
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popísaný a vyčíslený stav účtov -  finančných prostriedkov k 30.6.2021. Poslanci rozbor 

hospodárenia nepripomienkovali, preto starosta obce dal hlasovať za schválenie rozboru 

hospodárenia ZŠ za I. polrok 2021. 

 

Uznesenie č. 243/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

 

6. Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2021 
 

Správu k Rozboru hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2021 pripravila a predniesla Mgr. 

Anna Hurná, ktorá zároveň podrobne vysvetlila jej obsah. Plnenie príjmov za I. polrok 2020 

bolo splnené na 35,82 %, výdavkov na 27,15 %. Pohľadávky za obec sú vo výške 29 888,87,-

€ a to za nájomné byty, komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, návratné sociálne výpomoci. 

Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. V diskusii starosta obce upriamil pozornosť na 

aktuálne financovanie opatrovateľskej služby a miestnej občianskej poriadkovej služby 

z vlastných zdrojov a keďže je to finančne náročné je pravdepodobné, že bude potrebné 

požiadať o kontokorentný úver, aby sa zabezpečilo bezproblémové financovanie v ďalšom 

období. Ing. Mária Onderková a Martina Tirpáková odsúhlasili, že práca opatrovateliek 

v obci je veľmi potrebná. Starosta obce dal hlasovať za schválenie Rozboru hospodárenia 

obce Soľ za I. polrok 2021.  

 

Uznesenie č. 244/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

7. Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2021 
 

Mgr. Anna Hurná, ktorá dokument Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 

2021 vypracovala, podrobne komentovala príjmovú a výdavkovú časť. V príjmovej časti 

vysvetlila vyčíslené daňové a nedaňové príjmy, granty a transfery a nakoniec príjmy spolu – 

schválené, upravené, skutočné. Vo výdavkovej časti vysvetlila, že je vytvorených 5 

programov a 26 podprogramov a zároveň na koľko % sa jednotlivé podprogramy plnia. 

V sumarizácii výdavkov poukázala na vyčíslenie schváleného, upraveného a skutočného 

rozpočtu na rok 2021 v bežných a kapitálových výdavkoch a vo výdavkoch na finančné 

operácie a výdavky ZŠ, a aké je ich percentuálne plnenie. Do diskusie sa nikto neprihlásil, 

starosta obce dal hlasovať za predložený návrh na schválenie Rozboru programového 

rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2021. 

 

Uznesenie č. 245/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   
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Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

8. Konsolidovaná výročná správa obce Soľ za rok 2020 
 

Konsolidovanú výročnú správu obce Soľ za rok 2020 pripravila Mgr. Anna Hurná, ktorá 

poukázala na jej rozsiahly   obsah,  na údaje  o obci  Soľ  rozšírené  o údaje  Základnej  školy. 

V správe sú uvedené identifikačné údaje obce, základná charakteristika obce, poslanie, vízie 

a ciele obce, informácie o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctva, hospodársky 

výsledok za rok 2020 a ostatné dôležité informácie. Výročná správa je zverejnená na webovej 

stránke obce. Poslanci výročnú správu nepripomienkovali, preto starosta obce dal hlasovať 

za pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 246/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

9. Návrh VZN 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.  
 

Mgr. Anna Hurná vysvetlila, že všeobecne záväzné nariadenie je potrebné na určenie 

spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ pre deti s trvalým pobytom 

v obci Soľ, v ktorej si plnia predprimárne vzdelávanie. Do diskusie sa nikto neprihlásil, 

starosta obce dal hlasovať za predložený návrh VZN č. 51/2021. 

 

Uznesenie č. 247/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

10. Návrh VZN č. 52/2021 ktorým sa mení VZN č. 43/2019 o určení výšky 

príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Soľ 
 

Mgr. Anna Hurná vysvetlila, aká bude zmena vo výškach dotácie na podporu dieťaťa 

k stravovacím návykom v MŠ a ZŠ. Taktiež objasnila, aký je vývoj uvedených dotácii a čo 

ich ovplyvňuje. Do diskusie sa nikto neprihlásil, bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov, 

preto starosta obce hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 
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Uznesenie č. 248/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

11. Správa z vykonanej finančnej kontroly – výsledky inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020. 
 

Ing. Ján Koscelník objasnil, že ide o správu z vykonanej finančnej kontroly výsledku 

inventarizácie majetku, záväzkov, a rozdielu majetku k 31.12.2020 a ocenil a vyzdvihol 

vysokú úroveň vykonania inventarizácie.  Poslanci správu nepripomienkovali, preto starosta 

obce dal hlasovať za predložený návrh správy z vykonanej finančnej kontroly. 

 

Uznesenie č. 249/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

12. Vyhodnotenie obecnej akcie Guľáš majster 2021 
 

Starosta obce všetkým prítomným poslancom poďakoval za ich aktivitu v rámci 

organizovania obecnej akcie Guľaš majster 2021 a taktiež Hornozemplínskych slávností a 

navrhol im odmenu v čistom v najbližšom výplatnom termíne vo výške 1,9 násobku odmeny 

za účasť na riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva v hrubom. Do diskusie sa nikto 

neprihlásil, bez pozmeňujúcich návrhov a pripomienok. Starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh na odmeny poslancom. 

 

Uznesenie č. 250/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa 
 

Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o návrh na kúpu nehnuteľného majetku v 3 častiach 

obce. Pozemky v smere Rudlov, kde sa plánuje IBV,  pozemok na kompostovisko a pozemok 

pred COOP Jednotou, kde je umiestnená kanalizácia. Všetky pozemky budú pre obec 

v blízkej budúcnosti potrebné. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce dal hlasovať za 

predložený návrh na majetkové prevody. 
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Uznesenie č. 251/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

 

14. Žiadosti 
 

14/1 Pavol Juhaščík, Soľ 291, 094 35 Soľ – žiadosť o pomoc pri údržbe pozemku – vlastníci 

pozemkov budú písomne vyzvaní na odstránenie nežiaduceho stavu na pozemkovh v k. ú. 

Soľ. 

 

14/2 Vladimír Ruščák, Generála Svobodu 372/58, 093 01 Vranov nad Topľou – žiadosť 

o zmenu územného plánu obce z dôvodu zámeru výstavby rodinných domov na pozemkoch, 

parcelách registra „C“ parcelné číslo 722, 725, 726, 728/1, 728/2 k. ú. Soľ predniesol osobne 

p. Ruščák. Vysvetlil svoj zámer – výstavbu rodinných domov pre mladé, slušné, prispôsobivé, 

solventné rodiny. Pozemky na výstavbu bude predávať realitná kancelária, následne sa 

vystavia holodomy. Ing. Jaroslav Kokinda sa opýtal, či susedia s týmto zámerom súhlasia. 

Pán Ruščák sa vyjadril, že áno a zároveň požiadal o samostatnú zmenu územného plánu obce 

s tým, že je ochotný zaplatiť obstarávateľa zmeny UPNO.  Starosta obce dal hlasovať o tom, 

aby žiadosť bola zaradená do procesu pripravovanej zmeny Územného plánu obce Soľ č. 2. 

 

Uznesenie č. 252/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  1 (Ing. Mária Onderková)    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

14/3 Diana Dopiráková, Soľ 376, 094 35 Soľ - žiadosť o zmenu územného plánu obce 

z dôvodu zámeru výstavby rodinných domov na pozemkoch, parcelách registra „C“ parcelné 

číslo 690/7, 690/8, 690/9, 690/10 k. ú. Soľ – žiadosť bude zaradená do procesu pripravovanej 

zmeny Územného plánu obce Soľ. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

14/4 Sociálny dom Antic n.o., Bardejov, Pod Papierňou 71, 085 01 Bardejov – žiadosť 

o poskytnutie príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov na rok 2022 – OZ súhlasí 

s prípevkom vo výške 60,-€ mesačne počas celého roka 2022. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   
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Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

14/5 Mária Jurečková, Soľ 507, 094 35 Soľ – žiadosť o pridelenie sociálneho bytu – obec 

nemá voľné byty, preto sa žiadosť zaradí do evidencie žiadateľov o byt. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

14/6 Ing. Šrojta Vladimír, Rudlov 187, 094 35 Soľ – zmena údajov v živnostenskom registri – 

od 17.09.2021 aktívny v predmete: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi v Mäsiarni Family, Soľ 162, 094 35 Soľ – poslanci uvedené oznámenie vzali 

na vedomie. 

 

14/7 Anna Masičová, sídl. 1. mája 72/1, 093 01 Vranov nad Topľou - zmena údajov 

v živnostenskom registri – od 16.09.2021 neaktívny v predmete: kúpa tovaru na účely jeho 

predaja konečnému spotrebiteľovi v Mäsiarni Family, Soľ 162, 094 35 Soľ – poslanci 

uvedené oznámenie vzali na vedomie. 

 

14/7 Obec Petkovce – žiadosť o finančnú pomoc postihnutým rodinám tornádom v obci 

Petkovce – OZ navrhlo finančnú pomoc vo výške 500,-€. 

 

Hlasovanie poslancov o finančnej pomoci rodinám postihnutým tornádom v obci Petkovce:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Adam Ferko) 

 

15. Rôzne 
 

Starosta obce v súvislosti s COVID-19 oznámil návrh vlády, aby sa prijatím VZN zakázalo 

zhromažďovanie občanov v čase pandémie, ale zároveň skonštatoval časovú náročnosť 

a neuskutočniteľnosť uvedeného návrhu. 

 

 

16. Diskusia 
 

Ing. Jaroslav Kokinda navrhol možnosť uskutočnenia akcie 200 ton z lesa von aj v obci Soľ 

napriek tomu, že obec Soľ nemá les. Starosta obce navrhol, aby sa odpad vyzbieral v okolí 

rieky Topľa a obec následne zabezpečí vývoz a likvidáciu odpadu. 

Jozef Halas upozornil na problémy pri zbere elektroodpadu. Nepotrebný elektroodpad si po 

vyložení pred rodinné domy odvážajú občania, ktorí po zistení jeho nefunkčnosti vytvárajú  z 

elektrospotrebičov čierne skládky. Starosta obce zobral pripomienku na vedomie a navrhol, 

aby sa v budúcnosti elektroodpad zhromažďoval na zbernom dvore, odkiaľ sa následne 

odvezie a zlikviduje. 
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17. Záver 

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

Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 24. zasadnutie OZ ukončil. 

 

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

 

 

Overovatelia:      Juraj Sukovský    .............................................                   

     

                  

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

           

      

               Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


