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UZNESENIE č. 283/2022 

 z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 23.02.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Správu z kontroly  plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 28. zasadnutia. 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu z kontroly  plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 28. zasadnutia 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Martina Tirpáková, Mgr. Jana Bertová) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 284/2022 

 z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 23.02.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za rok 2021. 

 

B. Schvaľuje: 

Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za rok 2021. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Martina Tirpáková) 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 285/2022 

 z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 23.02.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Rozbor hospodárenia obce Soľ za rok 2021. 

 

B. Schvaľuje: 

Rozbor hospodárenia obce Soľ za rok 2021. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Martina Tirpáková) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 286/2022 

 z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 23.02.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Rozbor  programového rozpočtu obce Soľ za rok 2021. 

 

B. Schvaľuje: 

Rozbor  programového rozpočtu obce Soľ za rok 2021. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Martina Tirpáková) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

_________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 287/2022 

 z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 23.02.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom   
„Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Soľ“ v rámci 

výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR  ako sprostredkovateľského orgánu pre časť 

operačného programu Ľudské zdroje zameranú na podporu dobudovania základnej 

technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie), kód výzvy:  

OPLZ-PO6-SC611-2021-2. Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce 

a platným územným plánom obce.  

 

2. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených 

výdavkov. 

 

3. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

B. Schvaľuje: 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom   
„Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Soľ“ v rámci výzvy 

vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR  ako sprostredkovateľského orgánu pre časť operačného 

programu Ľudské zdroje zameranú na podporu dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry (pozemné komunikácie), kód výzvy:  

OPLZ-PO6-SC611-2021-2. Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce 

a platným územným plánom obce.  

 

2. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených 

výdavkov. 

 

3. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Martina Tirpáková) 

 

___________________________________________________________________________ 
 

UZNESENIE č. 288/2022 

 z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 23.02.2022 
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Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého majetku, drobného dlhodobého majetku a 

ostatného majetku obce Soľ uvedeného v Zápisnici o zistení neupotrebiteľnosti majetku zo 

dňa 18.02.2022, v celkovej obstarávacej cene 2 860,56 €. Návrh na vyradenie bol 

prerokovaný Vyraďovacou komisiou obce Soľ, ktorá odsúhlasila súčasný stav 

neupotrebiteľného hmotného majetku. Vyraďovacia komisia odporúča schváliť návrh na 

vyradenie neupotrebiteľného majetku a následne aj jeho fyzickú likvidáciu. 

 

B. Konštatuje, že: 

Hmotný majetok uvedený v Zápisnici o zistení neupotrebiteľnosti majetku zo dňa 18.02.2022 

je vzhľadom k jeho stavu pre obec neupotrebiteľným majetkom. 

 

B. Schvaľuje: 

Neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu hmotného majetku obce Soľ uvedeného  

v Zápisnici o zistení neupotrebiteľnosti majetku zo dňa 18.02.2022, v celkovej obstarávacej 

cene 2 860,56 €. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Martina Tirpáková) 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 289/2022 

 z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 23.02.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Návrh na prevod nehnuteľnosti - parcely registra „E“ parc. číslo 252/2, druh pozemku orná 

pôda o výmere 180 m
2
, zapísanej na LVč. 391 k. ú. Soľ. 

Predmetná nehnuteľnosť sa prevádza z výlučného vlastníctva predávajúceho uvedeného 

v návrhu Kúpnej zmluvy č. 1/2022 do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu 

cenu 7,- €/m
2
 a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Predávajúci :  

Ivana Ravasová, 031 01 Liptovský Mikuláš, SR 

Celková výmera prevádzaného pozemku je 180 m
2
. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 180 m
2
 x 7,- €/m

2
 = 1 260,- € 
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(slovom tisícdvestošesťdesiat eur) 

Dôvod prevodu nehnuteľnosti: Prevod nehnuteľnosti sa uskutočňuje za účelom majetkovo 

právneho usporiadania vlastníctva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v centre obce. 

 

B. Schvaľuje: 

Prevod nehnuteľnosti - parcely registra „E“ parc. číslo 252/2, druh pozemku orná pôda 

o výmere 180 m
2
, zapísanej na LVč. 391 k. ú. Soľ, 

z výlučného vlastníctva predávajúceho uvedeného v návrhu Kúpnej zmluvy č. 1/2022 

do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 7,- €/m
2
 a za podmienok 

uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Celková výmera prevádzaného pozemku je 180 m
2
. 

Celková kúpna cena za prevádzaný pozemok je 180 m
2
 x 7,- €/m

2
 = 1 260,- € 

(slovom tisícdvestošesťdesiat eur) 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Martina Tirpáková) 

 

                                                                                                             Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 290/2022 

 z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 23.02.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na prevod nehnuteľností: 

novovytvoreného pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 1155/2 o výmere 214 m
2
,ktorý 

bol vytvorený Geometrickým plánom č. 34896821-10/2022 zo dňa 21.02.2022 z parcely 

registra „E“ parc. číslo 299/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m
2
, 

zapísaný na LV č. 435 k. ú. Soľ a z parcely registra „E“ parc. číslo 298, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 202 m
2
, zapísaný na LV č. 436 k. ú. Soľ, z výlučného 

vlastníctva predávajúceho uvedeného v návrhu Kúpnej zmluvy č. 2/2022 do výlučného 

vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 7,- €/m
2
a za podmienok uvedených v návrhu 

kúpnej zmluvy. 

pozemku – parcely registra „E“ parc. číslo 295 o výmere 868 m
2
, druh pozemku záhrada, 

zapísaný na LV č. 624 k. ú. Soľ, z podielového spoluvlastníctva predávajúceho uvedeného 

v návrhu Kúpnej zmluvy č. 2/2022 do podielového spoluvlastníctva obce za dohodnutú 

kúpnu cenu 7,- €/m
2
 a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 
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Predávajúci : 

1. Ivana Sopková, 094 35 Soľ, SR 

2. Štefan Madura, 094 35 Soľ, SR, v podiele 1/2 

Celková výmera pozemku prevádzaného podľa bodu 1) je 214 m
2
. 

Celková výmera spoluvlastníckeho podielu prevádzaného podľa bodu 2) je 434 m
2
. 

Celková výmera prevádzaných pozemkov je 648 m
2
. 

Celková kúpna cena za prevádzané pozemky je 648 m
2
 x 7,- €/m

2
 = 4 536,- € 

(slovom štyritisícpäťstotridsaťšesť eur) 

Dôvod prevodu nehnuteľností: Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje za účelom majetkovo 

právneho usporiadania vlastníctva k pozemkom zastavaných miestnou komunikáciou. 

 

B. Schvaľuje: 

Prevod nehnuteľností: novovytvoreného pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 1155/2 

o výmere 214 m
2
,ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 34896821-10/2022 zo dňa 

21.02.2022 z parcely registra „E“ parc. číslo 299/3, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 30 m
2
, zapísaný na LV č. 435 k. ú. Soľ a z parcely registra „E“ parc. číslo 

298, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 202 m
2
, zapísaný na LV č. 436 

k. ú. Soľ, z výlučného vlastníctva predávajúceho uvedeného v návrhu Kúpnej zmluvy č. 

2/2022 do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 7,- €/m
2
 

a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy.  

pozemku – parcely registra „E“ parc. číslo 295 o výmere 868 m
2
, druh pozemku záhrada, 

zapísaný na LV č. 624 k. ú. Soľ, z podielového spoluvlastníctva predávajúceho uvedeného 

v návrhu Kúpnej zmluvy č. 2/2022 do podielového spoluvlastníctva obce za dohodnutú 

kúpnu cenu 7,- €/m
2
 a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Celková výmera prevádzaných pozemkov je 648 m
2
. 

Celková kúpna cena za prevádzané pozemkyje 648 m
2
 x 7,- €/m

2
 = 4 536,- € 

(slovom štyritisícpäťstotridsaťšesť eur) 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Martina Tirpáková) 
 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 291/2022 

 z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 23.02.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

1) Zverenie majetku vo vlastníctve obce Soľ do správy Základnej školy Soľ, Soľ 53, 094 35 

Soľ, IČO:37873324 formou a v rozsahu „Zmluvy o zverení majetku do správy  
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č. 01/02/2022“v zmysle § 9 ods. 2 písm. e) v spojení s § 6a ods. 1 písm. a) zákona  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

2) Návrh na uzavretie „Zmluvy o zverení majetku do správy č. 01/02/2022“ medzi obcou 

Soľ, Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO:00332861 a Základnou školou Soľ, Soľ 53, 094 35 Soľ,  

IČO: 37873324.Predmetom zmluvy je zverenie majetku vo vlastníctve obce Soľ, 

nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku v rámci projektu s názvom 

„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Soľ 53“,do správy Základnej 

školy Soľ, a to hnuteľného hmotného majetku, ktorého celkové obstarávacie 

náklady sú vo výške176 687,92 EUR. Majetok sa zveruje do správy bezodplatne, na 

dobu neurčitú. 

  

B. Schvaľuje: 

1) Zverenie majetku vo vlastníctve obce Soľ do správy Základnej školy Soľ, Soľ 53, 094 35 

Soľ, IČO: 37873324 formou a v rozsahu „Zmluvy o zverení majetku do správy  

č. 01/02/2022“v zmysle § 9 ods. 2 písm. e) v spojení s § 6a ods. 1 písm. a) zákona  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

2) Uzavretie „Zmluvy o zverení majetku do správy č. 01/02/2022“ medzi obcou Soľ, Soľ 

161, 094 35 Soľ, IČO:00332861 a Základnou školou Soľ, Soľ 53, 094 35 Soľ, IČO: 

37873324.Predmetom zmluvy je zverenie majetku vo vlastníctve obce Soľ, 

nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku v rámci projektu s názvom 

„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Soľ 53“,do správy Základnej 

školy Soľ, a to hnuteľného hmotného majetku, ktorého celkové obstarávacie 

náklady sú vo výške 176 687,92 EUR. Majetok sa zveruje do správy bezodplatne, na 

dobu neurčitú. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomná: 1 (Martina Tirpáková) 
 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 


