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________________________________________________________ 

Z Á P I S N I CA 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli, 

konaného dňa 29.12.2021 o 17.00 hod. 

v Základnej škole v Soli 
 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

 

1. Otvorenie 

 
Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 28. 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 Mgr. Janu Bertovú a Juraja Sukovského. Do návrhovej 

komisie navrhol poslancov Mgr. Michala Kureja, Martinu Tirpákovú a Jozefa Halasa 

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 28. zasadnutia OZ.  

 

Program zasadnutia bude nasledovný: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Návrh VZN č. 53/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2022. 

4. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2021 – V. zmena. 

5. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2021 – VI. zmena. 

6. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2020. 

7. Prejednanie žiadostí. 

8. Rôzne. 

9. Diskusia. 

10. Záver.  

 

Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 0 
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2. Kontrola plnenia uznesení 

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

prítomných oboznámil, že z celkového počtu 12 prijatých uznesení (č. 265 – č. 276) z 27. 

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. 277/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 0 

 

3. Návrh VZN č. 53/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2022. 
 

Mgr. Anna Hurná podľa pripraveného materiálu vysvetlila, že výška dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa, žiaka na rok 2022 – na dieťa MŠ bude 2 360,-€, na žiaka školského klubu 

detí 677,-€ a na žiaka ZŠ (potenciálneho stravníka) 234,-€. Taktiež objasnila, aký je vývoj 

uvedených dotácii a čo ich ovplyvňuje. Diskusia: starosta obce sa opýtal riaditeľa ZŠ Soľ 

aký je reálny počet stravníkov v základnej škole. Riaditeľ ZŠ prítomným vysvetlil, že 

z celkového počtu žiakov 457 je približne 130 stravníkov. Stravníkmi sú aj učitelia 

a zamestnanci a iní, takže denne sa uvarí približne 160 obedov spolu pre všetkých stravníkov.  

Bez ďalších pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 278/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 0 

 

 

4. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2021 – V. zmena 

  
Riaditeľ ZŠ požiadal o zmenu - zvýšenie v rozpočte vo výdavkových položkách na osobné 

náklady, na rekreačné poukazy, na podporu štúdia učiteľov, na dopravné žiakom. O zníženie 

požiadal v rozpočte pre školskú jedáleň. Mgr. Anna Hurná poukázala na fakt, že rok 2021 bol 

veľmi náročný s ohľadom na došlé dotácie pre školy, ktorých vyčerpanie vzhľadom na 

krátkosť času bolo zložité. V diskusii sa viac nikto neprihlásil, poslanci nemali žiadne 

pripomienky a pozmeňujúce návrhy, preto dal starosta obce hlasovať za návrh na uznesenie 

– za zmenu rozpočtu ZŠ Soľ – V. zmenu. 

 
Uznesenie č. 279/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  
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Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 0 

 

5. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2021 – VI. zmena 

 
Mgr. Anna Hurná podľa pripraveného materiálu konkrétne vysvetlila všetky zmeny 

v rozpočte v príjmovej časti (napr. transféry na matriku, na podporu zamestnanosti, príjmy 

z prenajatých budovatď.) a vo výdajovej časti (bývanie a občianska vybavenosť, projekt – 

zberný dvor, staroba, atď.).   Nikto z prítomných nemal k VI. zmene rozpočtu obce Soľ na rok 

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

návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 280/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 0 

 

  

6. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné 

obdobie 2020 

 
Starosta obce predniesol list audítorky o vykonaní auditu účtovnej závierky účtovnej 

jednotky Obce Soľ k 31.12.2020. V závere audítorka skonštatovala, že pri kontrole neboli 

zistené nesprávnosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili finančnú situáciu účtovnej 

jednotky, Obec Soľ konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

Prítomní poslanci nemali námietky a doplňujúce pripomienky.  Starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 

 

 
Uznesenie č. 281/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 0 

 

7. Prejednanie žiadostí. 
Agrodružstvo v Soli – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prenájme za užívanie priestorov 

v Agrodružstve Soľ. Starosta obce vysvetlil, že ide o žiadosť Agrodružstva v Soli o nájomné, 

o ktorej sa rokovalo už na minulom zastupiteľstve. Vysvetlil že ide o užívanie nebytových 

priestorov na uskladnenie posypového materiálu a techniky dobrovoľného hasičského zboru, 

spolu vo výmere 432 m2. Obec chce tieto priestory kúpiť do svojho vlastníctva, ale z dôvodu 

požadovanej neprimerane vysokej sumy za nehnuteľnosti, chce obec rokovať o znížení kúpnej 

sumy s Agrodružstvom v Soli. V diskusii sa Ing. Mária Onderková opýtala, či pozemky pod 
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budovou sú vo vlastníctve Agrodružstva v Soli. Starosta obce potvrdil, že určitá časť nie je 

vo vlastníctve Agrodružstva v Soli, čo sa pri procese kúpi bude musieť zohľadniť. Poslanci 

nemali žiadne iné pripomienky a pozmeňujúce návrhy, preto dal hlasovať za pripravený návrh 

uznesenia. 

 
Uznesenie č. 282/2021 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 0 

 

8. Rôzne. 
 

Starosta obce zhodnotil aktivity obecného úradu za uplynulý rok 2021, poukázal na jeho 

náročnosť s ohľadom na COVID-19 a poukázal na pozitívne aj negatívne javy s tým 

súvisiace. Poslancov oboznámil s počtom zosobášených občanov obce, narodených detí, 

zomrelých, prisťahovaných občanov a občanov odhlásených z trvalého pobytu. 

 

9. Diskusia 

 

10. Záver 

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

Obecného zastupiteľstva za celoročnú spoluprácu a 28. zasadnutie OZ ukončil. 

 

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

 

 

Overovatelia:      Mgr. Jana Bertová    .............................................                   

     

                  

        Juraj Sukovský    ............................................

           

      

 

               Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


