________________________________________________________
Z Á P I S N I CA
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli,
konaného dňa 15.12.2021 o 17.00 hod.
v kultúrnom dome v Soli

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 27. zasadnutí Obecného
zastupiteľstva (OZ) obce Soľ. Skonštatoval, že zasadnutie sa môže začať, je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov. Starosta obce za zapisovateľku určil Mgr. Katarínu
Adamovú, za overovateľov zápisnice Ing. Máriu Onderkovú a Mgr. Michala Kureja. Do
návrhovej komisie navrhol poslancov Ing. Jaroslava Kokindu, Jozefa Krištana, Juraja
Sukovského 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:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0
Starosta obce prečítal program 27. zasadnutia OZ.
Program zasadnutia bude nasledovný:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ na I. polrok 2022.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného
rozpočtu obce na roky 2023 – 2024.
5. Návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2022 a na roky 2023, 2024.
6. Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2022 a na roky 2023, 2024.
7. Návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2022 a na roky 2023, 2024.
8. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2021 – IV. zmena.
9. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2021 – V. zmena.
10. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2021.
11. Majetkové prevody.
12. Rôzne.
13. Diskusia.
14. Záver.
Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia.
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0
Starosta obce prítomných poslancov vyzval na predloženie zmien a doplnenie programu.
Starosta obce navrhol doplniť jeden bod programu a to za 11. bod: Vyhodnotenie aktivít
poslancov na riadnych zasadnutiach OZ. Nikto z prítomných nenavrhol ďalšiu zmenu
programu, preto starosta obce najprv prečítal doplnený program a potom dal za neho
hlasovať.
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ na I. polrok 2022.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného
rozpočtu obce na roky 2023 – 2024.
5. Návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2022 a na roky 2023, 2024.
6. Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2022 a na roky 2023, 2024.
7. Návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2022 a na roky 2023, 2024.
8. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2021 – IV. zmena.
9. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2021 – V. zmena.
10. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2021.
11. Majetkové prevody.
12. Vyhodnotenie aktivít poslancov na riadnych zasadnutiach OZ.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Záver.
Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia.
Hlasovanie poslancov o doplnenom návrhu programu zasadnutia:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce podľa Správy z kontroly plnenia uznesení OZ obce Soľ prítomných oboznámil,
že z celkového počtu 6 prijatých uznesení (č. 259 – č. 264) z 26. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Soľ sú uznesenia v plnom rozsahu splnené. Poslanci k uvedenému bodu
nemali pripomienky a doplňujúce návrhy, preto starosta obce dal hlasovať za pripravený
návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 265/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
2

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
0

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ na I.
polrok 2022
Starosta obce predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Ing. Jána
Koscelníka na I. polrok 2022. Kontrolná činnosť v uvedenom období bude zameraná na
kontrolu účtovných pokladničných dokladov za II. polrok 2021, na hospodárenie
s rozpočtovými prostriedkami za rok 2021, na kontrolu čerpania dotácií za rok 2021
a kontrolu plnenia uznesení za I. polrok 2022. V prípade potreby hlavný kontrolór vykoná
mimoriadne kontroly a vypracuje správu o kontrolnej činnosti, prípadne rôzne stanoviská.
Pripomienky a návrhy k tomuto bodu prítomní poslanci nemali, starosta obce dal hlasovať za
pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 266/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
a viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 2024
Starosta obce predniesol stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Ján Koscelník k návrhu
rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného rozpočtu obce na roky 2023 -2024. Podrobne
vysvetlil, akým spôsobom hlavný kontrolór stanovisko vypracoval a podľa akých zákonov.
V závere na základe objasnených skutočností odporučil OZ schváliť návrh programového
rozpočtu obce Soľ na rok 2022 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu Obce Soľ na roky 2023
a 2024. Poslanci k tomuto bodu programu nemali žiadne pozmeňujúce návrhy a pripomienky.
Starosta obce dal hlasovať za predložené stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2022 a 2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022.
Uznesenie č. 267/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

5. Návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2022 a na roky 2023, 2024
Riaditeľ ZŠ podrobne vysvetlil všetky položky rozpočtu ZŠ na rok 2022 a taktiež na roky
2023 a 2024 podľa pripraveného materiálu. Rozpočet bol vypracovaný podľa pokynov
Ministerstva školstva SR a smernica na vypracovanie bola dodržaná. Rozpočet bol
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vypracovaný zvlášť pre ZŠ, školskú jedáleň, školský klub detí, vzdelávacie poukazy,
príspevok na asistenta pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na
asistenta pre žiaka so zdravotným postihnutím. K materiálu – návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok
2022 a roky 2023 a 2024 nemali poslanci žiadne pripomienky, návrhy ani dotazy, preto dal
starosta obce za tento návrh hlasovať.
Uznesenie č. 268/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

6. Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2022 a na roky 2023, 2024
Mgr. Anna Hurná, ktorá Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2022 a na roky 2023 a 2024
vypracovala, postupne prezentovala jednotlivé položky bežných a kapitálových príjmov
a výdavkov. Kapitálové príjmy a výdavky podrobne vysvetlila, oboznámila poslancov
s počtom podaných žiadostí o NFP, a výškach spolufinancovania a pod. Taktiež vysvetlila
bežné príjmy a výdavky, ich pohyb a použitie. V závere skonštatovala, že rozpočet na rok
2022 je vyrovnaný, príjmy sa rovnajú výdavkom. V diskusii starosta obce prečítal žiadosti
organizácií pôsobiacich v Soli, ktoré žiadali o finančné príspevky na rok 2022. Poslanci sa po
krátkej diskusii vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 dohodli, aby príspevky boli
boli použité najmä na materiálne skvalitňovanie aktivít organizácií. Príspevky navrhli schváliť
nasledovne.
20 000,-€
Futbalový klub Soľ
1 000,-€
SOĽANSKE NEVESTY
1 000,-€
Slovenský Červený kríž, Miestny spolok Soľ
1 000,-€
Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Soľ
1 000,-€
Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov, Čičava 74
1 000,-€
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Soľ
1 000,-€
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Soľ
900,-€
Šachový klub Soľ
400,-€
OZ NADENÁŠ
400,-€
Miestny spolok Matice Slovenskej v Soli
6 000,-€
Príspevok cirkvám v obci (3 x 2 000 €)
Po dohode poslancov sa v roku 2022 vyplatí všetkým cirkvám po 2000 €. Poslanci nemali
žiadne iné pripomienky a návrhy k danému bodu, preto dal starosta obce hlasovať za
pripravený návrh uznesenia – návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2022 a na roky 2023 a 2024.
Uznesenie č. 269/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0
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7. Návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2022 a na roky 2023,
2024
Mgr. Anna Hurná vypracovala Návrh programového rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024
v tabuľkovej a textovej podobe. Podľa pripraveného materiálu predniesla jednotlivé položky
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu s rozdelením bežných a kapitálových príjmov
a výdavkov na roky 2022, 2023 a 2024. Podrobne komentovala programy a podprogramy od
1 až po 5. Poslanci k návrhu programového rozpočtu obce Soľ na rok 2022 a na roky 2023
a 2024 nemali žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy. Starosta obce dal za pripravený
návrh programového rozpočtu na rok 2022 a 2023 a 2024 hlasovať.
Uznesenie č. 270/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

8. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2021 – IV. zmena
Riaditeľ ZŠ požiadal o zmenu v rozpočte na položkách mzdy, školskej jedálne, ŠKD
a kapitálové výdavky pre školskú jedáleň. Rozpočet v IV. zmene bude navýšený vo
výdavkovej časti o sumu 4 565,-€. V diskusii sa nikto neprihlásil, poslanci nemali žiadne
pripomienky a pozmeňujúce návrhy, preto dal starosta obce hlasovať za návrh na uznesenie
– za zmenu rozpočtu ZŠ Soľ – IV. zmenu.
Uznesenie č. 271/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

9. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2021 – V. zmena
Mgr. Anna Hurná podľa pripraveného materiálu konkrétne vysvetlila všetky zmeny
v rozpočte v príjmovej časti (napr. príjmy z prenajatých budov, príjmy z Domu smútku,
cintorínske poplatky, transfér na CO, atď.) a vo výdajovej časti (výkup pozemkov, verejné
osvetlenie, staroba, atď.). Nikto z prítomných nemal k V. zmene rozpočtu obce Soľ na rok
2021 pripomienky a pozmeňujúce návrhy, preto dal starosta obce hlasovať za predložený
návrh uznesenia.
Uznesenie č. 272/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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Neprítomný:

0

10. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2021
Ing. Monika Sukovská objasnila, že ide o vykonanie dokladovej a fyzickej inventarizácie
majetku, záväzkov, a rozdielu majetku k 31.12.2021. Podľa priloženého materiálu navrhla
zloženie Ústrednej inventarizačnej komisie a čiastkových inventarizačných komisií. Poslanci
k uvedenému bodu nemali žiadne pozmeňujúce návrhy a pripomienky. Starosta obce dal
hlasovať za predložený návrh na vykonanie inventarizácie a inventarizačných komisií.
Uznesenie č. 273/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

11. Majetkové prevody
11/1
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o prevod nnehnuteľnosti z výlučného vlastníctva,
resp. podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy č.
13/2021, parcely registra „C“ parcelné číslo 1217/13, 14, 16, 17, 137/3 a zostatok parcely
registra „E“ parcelné číslo 1045/2 do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu
7,- €/m2 a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 274/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0
11/2
Ing. Monika Sukovská poslancom objasnila, že ide o prenájom nehnuteľného majetku obce na
časti parcely registar „C“ parc. číslo 1026/4 o výmere 1,36m2 spoločnosti Packeta Slovakia
s.r.o. za účelom umiestnenia a prevádzkovania samoobslužného automatu slúžiaceho
k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších prepravných služieb, ako alternatívu poštovej
služby, na dobu určitú – 3 roky, za nájomné vo výške 25,-€ bez DPH ročne, ako prípad hodný
osobitného zreteľa. Poslanci nemali k prednesenému bodu pripomienky alebo návrhy, preto
dal starosta obce hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Uznesenie č. 275/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0
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12. Vyhodnotenie aktivít poslancov na riadnych zasadnutiach OZ
Starosta obce podľa pripraveného materiálu vyhodnotil aktivitu poslancov na riadnych
zasadnutiach obecného zastupiteľstva, štatisticky zhodnotil účasť resp. ich neúčasť na
jednotlivých zasadnutiach. Na základe uvedeného navrhol poslancom odmenu 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.
Uznesenie č. 276/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

13. Rôzne
V bode Rôzne sa prerokovali žiadosti o pridelenie voľných bytov, o odpustenie nájomného
a tiež žiadosť za prenájom priestorov v Agrodružstve Soľ.
13.1 Miroslav Goroľ – žiadosť o pridelenie bytu, resp. zaradenie žiadosti o byt do
nasledujúcej výstavby bytov nižšieho štandardu. Poslanci žiadosť prerokovali, ale vzhľadom
na to, že obec nemá aktuálne žiadne voľné byty, bude táto žiadosť zaradená do zoznamu
žiadateľov o byt. Zároveň bude žiadateľ upozornený na skutočnosť, že byty sa budú
prideľovať iba žiadateľom bez dlhov voči obecnému úradu v Soli.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0
13.2 Iveta Streňová – žiadosť o pridelenie obecného bytu. Poslanci žiadosť prerokovali, ale
vzhľadom na to, že obec nemá aktuálne žiadne voľné byty, bude táto žiadosť zaradená do
zoznamu žiadateľov o byt. Poslanci zobrali predmetnú žiadosť na vedomie.
13.3 Oľga Dankovičová – žiadosť o odpustenie nájomného za prenájom nebytových
priestorov v Dome služieb za 10-12/2021 v celkovej výške 367,50 € z dôvodu pretrvávajúcej
pandémie COVID-19. Poslanci sa po krátkej diskusii zhodli na tom, že tejto žiadosti
vyhovejú. Starosta obce dal hlasovať za schválenie tejto žiadosti.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0
13.4 Agrodružstvo v Soli – žiadosť o výplatu prenájmu vo výške cca 3 753€ ročne (7,30€/m2)
za užívanie priestorov v Agrodružstve Soľ. Starosta obce vysvetlil, že ide o žiadosť
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Agrodružstva v Soli o nájomné, za užívanie nebytových priestorov na uskladnenie
posypového materiálu a techniky dobrovoľného hasičského zboru. Diskusia: Mgr. Michal
Kurej navrhol odkúpenie z dôvodu, aby sa predišlo zvyšovaniu nájomného. Ing. Mária
Onderková sa dotazovala, či nie je možné, aby sa nájomné vyrovnalo výmenou za dane,
ktoré má Agrodružstvo obci vyplatiť. Starosta obce vysvetlil, že sa s kúpou nehnuteľností
v blízkej budúcnosti uvažuje a taktiež vysvetlil, že výmena poplatkov za dane a nájomné nie
je z účtovného hľadiska možná. Zároveň navrhol, aby sa o žiadosti o výške nájomného ešte
prejednalo s vedením Agrodružstva v Soli, s čím poslanci súhlasili.

14. Diskusia
Ing. Jaroslav Kokinda – sa opýtal na výsledok podanej žiadosti na revitalizáciu športoviska
v priestore Základnej školy. Starosta obce vysvetlil, že žiadosť nebola schválená,
predpokladane z dôvodu veľkého počtu žiadostí a nedostatku finančných zdrojov v danej
výzve.
Ing. Mária Onderková – navrhla triedenie odpadu z cintorína. Starosta obce vysvetlil, že
triedenie uvedeného odpadu by bolo veľmi náročné, pretože všetky vytriedené zložky by mali
byť čisté, ako napr. sklo, nemohlo by obsahovať žiadne zvyšky zo sviečok a tiež z dôvodu
potrebného priestoru, či nedostatku pracovníkov.
Martina Tirpáková – navrhla, aby sa v čase sviatkov umiestnilo na cintoríne viac
kontajnerov. Starosta obce s návrhom súhlasil a v čase vianočných, veľkonočných sviatkov
a pred sviatkom všetkých svätých bude na cintoríne umiestnených viac veľkokapacitných
kontajnerov.
Mgr. Michal Kurej – navrhol úpravu kaplnky umiestnenej pred obcou v smere od Vranov
n/T do Prešova a jej okolia. Starosta obce vysvetlil, že ide o majetok rim.-katolíckej cirkvi
a v prípade jej záujmu obec je za súčinnosť pri obnove a úprave kaplnky a priľahlého okolia.

15. Záver
Starosta obce Ing. Jozef Berta sa v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom
Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 27. zasadnutie OZ ukončil.
Zapísala:

Mgr. Katarína Adamová

.............................................

Overovatelia:

Ing. Mária Onderková

.............................................

Mgr. Michal Kurej

............................................

Ing. Jozef Berta
starosta obce
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