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UZNESENIE č. 265/2021 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Správu z kontroly  plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 26. zasadnutia. 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu z kontroly  plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 26. zasadnutia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 0 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

 

UZNESENIE č. 266/2021 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh plánu kontrolnej činnosti. 

 

B. Berie na vedomie:  

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 

 

C. Poveruje:  

Hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 0 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 267/2021 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu   viacročného rozpočtu obce na roky  2022 – 2024  

a k návrhu  rozpočtu obce na rok  2022. 

 

B. Berie na vedomie:  

Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu   viacročného rozpočtu obce na roky  2022 – 2024  

a k návrhu  rozpočtu obce na rok  2022. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 0 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 268/2021 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2022 a na roky 2023, 2024. 

B. Schvaľuje:  

Návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2022. 

C. Berie na vedomie:  

Návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2023, 2024. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 0 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 



3 
 

UZNESENIE č. 269/2021 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2022 a na roky 2023, 2024. 

 

B. Schvaľuje:  

Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2022. 

 

C. Berie na vedomie:  

Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2023, 2024. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 0 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 270/2021 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2022 a na roky 2023, 2024. 

 

B. Schvaľuje:  

Návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2022. 

 

C. Berie na vedomie:  

Návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2023, 2024. 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 0 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 271/2021 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2021- IV. zmena. 

 

B. Schvaľuje:  

Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2021- IV. zmena. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 0 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

________________________________________________________________ 

UZNESENIE č. 272/2021 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2021- V. zmena. 
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B. Schvaľuje:  

Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2021- V. zmena. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 0 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 273/2021 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

1. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k 31.12.2021 v zmysle ustanovení § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

2. Návrh na schválenie Ústrednej inventarizačnej komisie. 

3. Návrh na schválenie Čiastkovej inventarizačnej komisie pre vykonanie inventarizácie 

v účtovnej jednotke Základná škola Soľ. 

 

B. Berie na vedomie:  

Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k 31.12.2021 v zmysle ustanovení § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

C. Schvaľuje: 

1. Ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení: 

Zloženie ÚIK:  predseda:  Ing. Mária Onderková 

   členovia:  Martina Tirpáková 

      Juraj Sukovský 

2. Čiastkovú inventarizačnú komisiu – Základná škola v zložení: 

Zloženie ÚIK:  predseda:  Mgr. Tatiana Kmecová 

   členovia:  PaedDr. Pavol Hybala 

      Ing. Dana Kertisová 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   
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Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 0 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 274/2021 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.12.2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: Návrh na prevod nehnuteľností: novovytvorených pozemkov, ktoré boli 

odčlenené Geometrickým plánom č. 34896821-10/2021 zo dňa 16.02.2021 úradne 

overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 24.02.2021 pod 

číslom G1-112/2021, a to: 

novovytvorených pozemkov - parcely registra „C“ parc. číslo 1217/13 o výmere  

278 m2 a parc. číslo 1217/14 o výmere 97 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, odčlenených z parcely registra „E“ parc. číslo 1006/4, druh pozemku orná pôda 

o výmere 2380 m2, zapísaný na LV č. 703 k. ú. Soľ; 

Celková výmera prevádzaných pozemkov je podľa ods. 1 písm. a) 375 m2 z celkovej výmery 

pozemku 2380 m2. 

novovytvorených pozemkov - parcely registra „C“ parc. číslo 1217/16 o výmere  

121 m2 a parc. číslo 1217/17 o výmere 53 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, odčlenených z parcely registra „E“ parc. číslo 1045/2, druh pozemku orná pôda 

o výmere 269 m2 a zostatok parcely registra „E“ parc. číslo 1045/2 (po odčlenení 

novovytvorených pozemkov) o výmere 95 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný 

na LV č. 22 k. ú. Soľ; 

Celková výmera prevádzaných spoluvlastníckych podielov je podľa ods. 1 písm. b) 269 m2 

z celkovej výmery pozemku 269 m2. 

pozemku – parcely registra „C“ parc. číslo 137/3 o výmere 272 m2, druh pozemku záhrada, 

zapísaný na LV č. 367 k. ú. Soľ; 

Celková výmera prevádzaného pozemkov je podľa ods. 2) 272 m2. 

Predmetné nehnuteľnosti sa prevádzajú z výlučného vlastníctva, resp. podielového 

spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy č. 13/2021  

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

uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Predávajúci : 

Magdaléna Vyrlanová, 094 35 Hlinné, SR 
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Anna Jasenáková, 094 35 Soľ, SR 

Zuzana Rusnáková, 093 03 Kamenná Poruba, SR 

Vladimír Šrojta, 094 35 Rudlov, SR 

Celková výmera prevádzaných pozemkov je 916 m2. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 916 m2 x 7,- €/m2 = 6 412,- €  

(slovom šesťtisícštyristodvanásť eur) 

Dôvod prevodu nehnuteľností: Prevod nehnuteľností podľa ods. 1 sa uskutočňuje za účelom 

navýšenia a zrekonštruovania protipovodňovej ochrany obce Soľ a podľa ods. 2 za účelom 

majetkovo právneho usporiadania vlastníctva k pozemkom nachádzajúcich sa v centre obce. 

 

B. Schvaľuje: 

Prevod nehnuteľností:  

1.  novovytvorených pozemkov, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 34896821 

10/2021 zo dňa 16.02.2021 úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 

katastrálnym odborom dňa 24.02.2021 pod číslom G1-112/2021, a to: 

a)  novovytvorených pozemkov - parcely registra „C“ parc. číslo 1217/13 o výmere  

278 m2 a parc. číslo 1217/14 o výmere 97 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, odčlenených z parcely registra „E“ parc. číslo 1006/4, druh pozemku orná pôda 

o výmere 2380 m2, zapísaný na LV č. 703 k. ú. Soľ; 

b)  novovytvorených pozemkov - parcely registra „C“ parc. číslo 1217/16 o výmere  

121 m2 a parc. číslo 1217/17 o výmere 53 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, odčlenených z parcely registra „E“ parc. číslo 1045/2, druh pozemku orná pôda 

o výmere 269 m2 a zostatok parcely registra „E“ parc. číslo 1045/2 (po odčlenení 

novovytvorených pozemkov) o výmere 95 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný 

na LV č. 22 k. ú. Soľ; 

2.  pozemku – parcely registra „C“ parc. číslo 137/3 o výmere 272 m2, druh pozemku 

záhrada, zapísaný na LV č. 367 k. ú. Soľ; 

z výlučného vlastníctva, resp. podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených 

v návrhu Kúpnej zmluvy č. 13/2021 do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu 

cenu 7,- €/m2 a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Celková výmera prevádzaných pozemkov je 916 m2. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 916 m2 x 7,- €/m2 = 6 412,- €  

(slovom šesťtisícštyristodvanásť eur) 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 0 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 275/2021 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Určuje: 

prenájom nehnuteľného majetku obce – časti parcely registra „C“ parc. číslo 1026/4 o výmere 

1,36 m2, zapísanej na LV č. 859, k. ú. Soľ, spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o., so sídlom 

Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48136999, za 

účelom umiestnenia a prevádzkovania samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu 

zásielok a poskytovaniu ďalších prepravných služieb, tzv. ZBoxu, ako alternatívu poštovej 

služby, na dobu určitú – 3 roky, za nájomné vo výške 25,- EUR bez DPH/ročne, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v zmysle s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Podpora služieb pre občanov v oblasti on-line 

nakupovania, ako verejného záujmu obce spočívajúceho v rozširovaní dostupnosti služieb pre 

občanov na území obce Soľ. 

Zámer prenajať časť parcely registra „C“ parc. číslo 1026/4 o výmere 1,36 m2, zapísanej  

na LV č. 859, k. ú. Soľ ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na webovom 

sídle obce www.obecsol.sk a na úradnej tabuli obce dňa 25.11.2021. 

 

B. Schvaľuje: 

prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade  s §9a ods. 9  

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:  

– nehnuteľného majetku - časť parcely registra „C“ parc. číslo 1026/4 o výmere 1,36 m2, 

zapísanej na LV č. 859, k. ú. Soľ,  

pre nájomcu: spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 

Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48136999, za nižšie uvedených podmienok: 

      -    Výška nájmu : 25,- EUR bez DPH/ročne 

- Doba nájmu: nájom na dobu určitú, a to 3 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Podpora služieb pre občanov v oblasti on-line 

nakupovania, ako verejného záujmu obce spočívajúceho v rozširovaní dostupnosti služieb pre 

občanov na území obce Soľ. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 0  
 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

__________________________________________________________________________ 

http://www.obecsol.sk/
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UZNESENIE č. 276/2021 

 z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 15.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 
 

Návrh starostu obce na odmenu poslancom v súlade so zásadami odmeňovania poslancov: za 

aktivity Obecného zastupiteľstva Soľ v roku 2021 podmienené minimálne 50 % účasťou na 

riadnych rokovaniach obecného zastupiteľstva v roku 2021 do dnešného rokovania vrátane – 

odmenu v čistom, vo výške 3 násobku odmeny za účasť poslanca na riadnom rokovaní 

Obecného zastupiteľstva v hrubom, v najbližšom výplatnom termíne. 

 

B. Schvaľuje: 

Návrh starostu obce na odmenu poslancom v súlade so zásadami odmeňovania poslancov: za 

aktivity Obecného zastupiteľstva Soľ v roku 2021 podmienené minimálne 50 % účasťou na 

riadnych rokovaniach obecného zastupiteľstva v roku 2021 do dnešného rokovania vrátane – 

odmenu v čistom, vo výške 3 násobku odmeny za účasť poslanca na riadnom rokovaní 

Obecného zastupiteľstva v hrubom, v najbližšom výplatnom termíne. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 0 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


