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UZNESENIE č. 294/2022 

 z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.04.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Správu z kontroly  plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 29. a z 30. zasadnutia. 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu z kontroly  plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 29. a z 30. zasadnutia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Ing. Jaroslav Kokinda) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 295/2022 

 z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.04.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (starostu obce) vykonávajúceho verejnú službu 

podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, 

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho verejnú službu 

podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, 

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľka MŠ) vykonávajúceho verejnú službu 

podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, 

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (hlavného kontrolóra) vykonávajúceho verejnú 

službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

 

B. Berie na vedomie: 

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (starostu obce) vykonávajúceho verejnú službu 

podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, 
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- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho verejnú službu 

podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, 

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľka MŠ) vykonávajúceho verejnú službu 

podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, 

- majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (hlavného kontrolóra) vykonávajúceho verejnú 

službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  1 (Ing. Jaroslav Kokinda)  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 296/2022 

 z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.04.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2022 – I. zmena. 

 

B. Schvaľuje: 

Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2022 – I. zmena. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Ing. Jaroslav Kokinda) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 297/2022 

 z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.04.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2022 – I. zmena. 

 

 

B. Schvaľuje: 

Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2022 – I. zmena. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 298/2022 

 z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.04.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Návrh na „Ročný plán obce Soľ na rok 2022“ plán hlavných úloh na úseku civilnej ochrany 

obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, integrovaného 

záchranného systému a civilného núdzového plánovania“. 

 

B. Schvaľuje: 

„Ročný plán obce Soľ na rok 2022“ – plán hlavných úloh na úseku civilnej ochrany 

obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, integrovaného 

záchranného systému a civilného núdzového plánovania. 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 299/2022 

 z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.04.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle § 

9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa schvaľovaný trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov, zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce uzatvorením 

zámennej zmluvy, a to pozemku- parcely registra „E“ parc. číslo 707/6 o výmere 1469 m2, 

druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaný na LV č. 885 k. ú. Soľ za pozemok parcelu 

registra „E“ parc. číslo 1359/2 o výmere 1466 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na LV 

č. 912 k. ú. Soľ, vo vlastníctve  Ing. Jána Ravasa, rod. Ravas, s trvalým pobytom Soľ 206, bez 

vzájomného finančného vyrovnania. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Pozemok – parcela registra „E“ parc. číslo 1359/2je pozemok, ktorý tvorí priľahlú plochu 

k miestnemu cintorínu a svojou plochou a využiteľnosťou je priamo určený na daný účel. 

Zámenou tohto pozemku za pozemok - parcelu registra „E“ parc. číslo 707/6, ktorý obec 

nevyužíva a je pre obec prebytočným majetkom, obec rozšíri plochu miestneho cintorína. 

 

B. Schvaľuje: 

v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle § 

9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa schvaľovaný trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov, zámenu nehnuteľného majetku  vo vlastníctve obce uzatvorením 

zámennej zmluvy, a to pozemku- parcely registra „E“ parc. číslo 707/6 o výmere 1469 m2, 

druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaný na LV č. 885 k. ú. Soľ za pozemok parcelu 

registra „E“parc. číslo 1359/2 o výmere 1466 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na LV 

č. 912 k. ú. Soľ, vo vlastníctve  Ing. Jána Ravasa, rod. Ravas, s trvalým pobytom Soľ 206, bez 

vzájomného finančného vyrovnania. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   
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Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 300/2022 

 z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.04.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021. 

 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021. 

 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 301/2022 

 z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.04.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A) Prerokovalo: 
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Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Soľ 

B) Berie na vedomie                                                                                           

a) stanovisko Okresného úradu Prešov, Odboru výstavby a bytovej politiky                               

č. OU-PO-OVBP1/2022/023493 zo  dňa  26.04.2022 o preskúmaní návrhu Zmien 

a doplnkov č. 2  Územného plánu obce Soľ  podľa § 25  zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon) 

b) správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Soľ 

vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania ÚPD a ÚPP 

podľa § 2a zákona č. 50/1976 Ing. Ivetou Sabakovou (reg. č. 405) 

 

C) Súhlasí 

 s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien 

a doplnkov č. 2  Územného plánu obce Soľ 

D) Schvaľuje 

podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. c) zákona 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky  

č. 2   Územného plánu obce Soľ 

E) Žiada 

starostu    obce    zabezpečiť    prostredníctvom    odborne   spôsobilej    osoby     pre 

obstarávanie Zmien a doplnkov č. 2  Územného plánu obce Soľ : 

a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vyhlásenie  Všeobecne záväzného  nariadenia obce Soľ 

č. 54/2022, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov  

č. 2 Územného plánu obce Soľ, 

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov 

č. 2  Územného plánu obce Soľ schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. 

(1) stavebného zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona 

a jeho doručenie Ministerstvu dopravy a výstavby  SR spolu s kópiou 

uznesenia o schválení  Zmien a doplnkov č. 2  Územného  plánu obce Soľ,                                         

d) uloženie Zmien a doplnkov č. 2  Územného plánu obce Soľ v obci – na 

obecnom úrade, stavebnom úrade a na Okresnom úrade Prešov, odbore 

výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od jej schválenia, 

e) zverejniť v súlade s § 27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú 

časť Zmien a doplnkov č. 2  Územného plánu obce Soľ na úradnej tabuli 

najmenej na 30 dní a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 
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                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 302/2022 

 z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.04.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 54 /2022 o vyhlásení záväznej časti Zmien 

a doplnkov č. 2  Územného plánu obce Soľ, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien 

a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Soľ. 

 

B. Sa uznáša: 

podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na Všeobecne záväznom nariadení č. 54 /2022 o vyhlásení záväznej časti Zmien 

a doplnkov č. 2  Územného plánu obce Soľ, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien 

a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Soľ. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 303/2022 

 z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.04.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  
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Žiadosť spoločnosti AZALYA, Soľ 376, 094 35 Soľ, o schválenie otváracích hodín 

v Reštaurácii AZALYA s miestom prevádzkovania Soľ 7, 094 35 Soľ.  

Otváracie hodiny: 

Pondelok:  od 10:00 hod. – 22:00 hod. 

Utorok:  od 10:00 hod. – 22:00 hod. 

Streda:  od 10:00 hod. – 22:00 hod. 

Štvrtok:  od 10:00 hod. – 22:00 hod. 

Piatok:  od 10:00 hod. – 24:00 hod. 

Sobota:  od 10:00 hod. – 03:00 hod. 

Nedeľa:  od 10:00 hod. – 24:00 hod. 

 

 

B. Schvaľuje: 

Otváracie hodiny v Reštaurácii AZALYA s miestom prevádzkovania Soľ 7, 094 35 Soľ 

nasledovne: 

Pondelok:  od 10:00 hod. – 22:00 hod. 

Utorok:  od 10:00 hod. – 22:00 hod. 

Streda:  od 10:00 hod. – 22:00 hod. 

Štvrtok:  od 10:00 hod. – 22:00 hod. 

Piatok:  od 10:00 hod. – 24:00 hod. 

Sobota:  od 10:00 hod. – 03:00 hod. 

Nedeľa:  od 10:00 hod. – 24:00 hod. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 


