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UZNESENIE č. 304/2022 

 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Správu z kontroly  plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 31. zasadnutia. 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu z kontroly  plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 31. zasadnutia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 305/2022 

 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 55/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 52/2021 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ. 

 

B. Uznáša sa na: 

 

Všeobecne záväznom nariadení č. 55/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 52/2021 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Soľ. 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 306/2022 

 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. 

 

B. Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. 

 

C. Poveruje: 

Hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 307/2022 

 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Návrh záverečného účtu obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2021. 

 

B. Berie na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu za rok 

2021. 

 

C. Schvaľuje: 

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 bez výhrad. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 308/2022 

 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Návrh výročnej správy obce Soľ za rok 2021. 

 

B. Schvaľuje: 
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Výročnú správu obce Soľ za rok 2021. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 309/2022 

 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

I. Konštatuje, 

že podľa § 18a) ods.8, písm. c) Zákonač.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov výkon funkcie hlavného kontrolóra Ing. Jána Koscelníka zanikne dňa 31.10.2022 

uplynutím jeho funkčného obdobia. 

 

II. Vyhlasuje 

v zmysle § 18a) ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

deň konania voľby hlavného kontrolóra na 21.09.2022.Voľba sa uskutoční dňa 

21.09.2022v priestoroch zasadačky Obecného úradu Soľ na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

 

III. Určuje 

rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 0,15. 

 

IV. Poveruje 

starostu obce Soľ vyhlásiť zverejnením na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Soľ deň 

konania voľby hlavného kontrolóra najmenej 40 dní pred dňom konania. 

 

V. Berie na vedomie  

podrobnosti a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra ustanovené v § 18a) zákona 

o obecnom zriadení. 

 

VI. Berie na vedomie 

kvalifikačné požiadavky uvedené v § 18a) ods. 1 zákona o obecnom zriadení, ktoré musí spĺňať 

kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, a to ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

 

VII. Ustanovuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra: 
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a) Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas 

podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra. 

Úspešným uchádzačom bude Obecným úradom v Soli zaslaná poštou pozvánka na voľbu 

hlavného kontrolóra najmenej 5 dní pred konaním voľby. 

b) Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Soľ sa uskutoční tajným 

hlasovaním. 

c) Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov uvedených v abecednom 

poradí. 

d) Platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom bude zakrúžkovaný len jeden kandidát. 

e) Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby 

hlavného kontrolóra vystúpiť v zastupiteľstve so svojím príspevkom v časovom rozsahu 

maximálne  

5 minút. 

f) Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa priezviska. 

 

 

VIII. Ustanovuje náležitosti prihlášky nasledovne: 

a) osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, prípadne titul, dátum narodenia, trvalé  

bydlisko, kontaktný údaj (email, telefón), 

b) úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

c) profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície, 

d) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

e) koncepcia výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Soľ (max. v rozsahu 2 strán A4), 

f) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho 

parlamentu a rady(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov za účelom vykonania 

voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Soľ, 

g) údajekandidátapotrebnénavyžiadanievýpisuzregistrutrestovvsúlades§18a)zákonao obecn

om zriadenívspojitostis§10zákonač.330/2007Z.z.oregistritrestov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov: 

• meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo 

k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, 

• dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu 

a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 

• štátne občianstvo, 

• pohlavie, 

• meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov, 

• číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu. 

h) Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra doručia písomné prihlášky poštou alebo 

osobne na Obecný úrad Soľ v zapečatenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – 

Neotvárať“  na adresu Obec Soľ, Obecný úrad Soľ č.161, 094 35 Soľ, najneskôr  

do 06.09.2022do 13:00 hod., t.j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby. Rozhodujúci je 

dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke Obecného úradu Soľ.  

 

IX. Zriaďuje 

Komisiu v zložení Mgr. Jana Bertová, Ing. Mária Onderková, Juraj Sukovský na otváranie 

obálok a posúdenie zákonných náležitostí podaných prihlášok. Komisia otvorí obálky, posúdi 

splnenie náležitostí prihlášok a vydá zoznam kandidátov, ktorí splnili podmienky 

a požiadavky na funkciu hlavného kontrolóra obce Soľ najneskôr do 12.09.2022. 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 310/2022 

 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 3 písm. d) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Soľ pre volebné obdobie 2022-2026, ktorí sa 

budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 

 

B. Určuje: 

 

Podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 3 písm. d) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

pre volebné obdobie 2022-2026 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Soľ v počte 9, ktorí 

sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 311/2022 

 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom   

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026  

rozsah výkonu funkcie starostu obce Soľ. 

 

B. Určuje: 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026  

rozsah výkonu funkcie starostu obce Soľ na plný úväzok. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 312/2022 

 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo: 

 

Prijatie úveru vo výške 725 000 EUR so splatnosťou 10 rokov na financovanie kapitálových 

výdavkov obce Soľ na realizáciu projektov: 

 

• Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Soľ 
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• Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Soľ 

• Výstavba novej materskej školy v obci Soľ 

• Majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností v obci Soľ 

 

 

B. Schvaľuje: 

 

Prijatie úveru vo výške 725 000 EUR so splatnosťou 10 rokov na financovanie kapitálových 

výdavkov obce Soľ na realizáciu projektov: 

 

• Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Soľ 

• Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Soľ 

• Výstavba novej materskej školy v obci Soľ 

• Majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností v obci Soľ 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 313/2022 

 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo: 

Návrh na Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2022 – II. zmena. 

 

B. Schvaľuje: 

 

Zmeny rozpočtu obce Soľ za rok 2022 – II. zmena. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 
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                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 314/2022 

 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

1. Návrh na prevod nehnuteľností o celkovej výmere 480 m2, a to: 

a) pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 7 o výmere 304 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 419 k. ú. Soľ, 

b) pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 8 o výmere 87 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 419 k. ú. Soľ,  

c) pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 9 o výmere 89 m2, druh pozemku 

záhrada, zapísaný na LV č. 419 k. ú. Soľ,  

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy 

č. 3/2022 do podielového spoluvlastníctva obce za cenu podľa znaleckého posudku 

č. 14/2022zo dňa 08.02.2022, vyhotoveného znalcom Ing. Eva Čech-Špireková 

vo výške podielového spoluvlastníctva 3146,40 € z celkovej hodnoty 6 292,80 € a za 

podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

 

2. Návrh na prevod nehnuteľnosti – stavby rodinný dom s. č. 295 postavenej na pozemku 

parc. číslo 8 z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu 

Kúpnej zmluvy č. 3/2022 do výlučného vlastníctva obce za cenu podľa znaleckého 

posudku č. 14/2022zo dňa 08.02.2022, vyhotoveného znalcom Ing. Eva Čech-Špireková 

vo výške 11 277,17 € a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Všeobecná hodnota celkom za prevádzané nehnuteľností, t.j. dohodnutá kúpna za 

prevádzané nehnuteľností je 14 423,57 € (slovom štrnásťtisícštyristodvadsaťtri eur 

a päťdesiatsedem centov). 

 

Predávajúci : 

1. Anna Popovičová, 040 12 Košice, SR, v podiele 7/8 stavba, 7/16 pozemky 

2. Viktor Kanyicska, 044 45 Nižná Kamenica, SR, v podiele 1/48 stavba, 1/96 pozemky 

3. Tomáš Kanyicska, 040 17 Košice, SR, v podiele 1/48 stavba, 1/96 pozemky 

4. Renáta Štefanová, 080 05 Prešov, SR, v podiele 1/24 stavba, 1/48 pozemky 

5. Ján Susečko, 044 15 Vyšná Myšľa, SR, v podiele 1/24 stavba, 1/48 pozemky 

 

Dôvod prevodu nehnuteľností: Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje za účelom rozšírenia 

plochy areálu materskej školy. 

 

B. Schvaľuje: 
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1. Návrh na prevod nehnuteľností o celkovej výmere 480 m2, a to: 

a) pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 7 o výmere 304 m2,druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 419 k. ú. Soľ, 

b) pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 8 o výmere 87 m2,druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 419 k. ú. Soľ,  

c) pozemku parcely registra „C“ parc. číslo 9 o výmere 89 m2,druh pozemku 

záhrada, zapísaný na LV č. 419 k. ú. Soľ,  

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy 

č. 3/2022 do podielového spoluvlastníctva obce za cenu podľa znaleckého posudku 

č. 14/2022zo dňa 08.02.2022, vyhotoveného znalcom Ing. Eva Čech-Špireková 

vo výške podielového spoluvlastníctva 3146,40 € z celkovej hodnoty 6 292,80 € a za 

podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

 

2. Návrh na prevod nehnuteľnosti – stavby rodinný dom s. č. 295 postavenej na pozemku 

parc. číslo 8 z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu 

Kúpnej zmluvy č. 3/2022 do výlučného vlastníctva obce za cenu podľa znaleckého 

posudku č. 14/2022zo dňa 08.02.2022, vyhotoveného znalcom Ing. Eva Čech-Špireková 

vo výške 11 277,17 € a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

 

Všeobecná hodnota celkom za prevádzané nehnuteľností, t.j. dohodnutá kúpna za 

prevádzané nehnuteľností je 14 423,57 € (slovom štrnásťtisícštyristodvadsaťtrieur 

a päťdesiatsedem centov) 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 315/2022 

 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo: 

Žiadosť Pavela Vidličku o poskytnutie nevyhnutnej pomoci v náhlej núdzi z dôvodu požiaru 

v rodinnom dome súp. č. 526, k. ú. Soľ, vo výške 3 200 EUR. 
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B. Schvaľuje: 

Žiadosť Pavela Vidličku o poskytnutie nevyhnutnej pomoci v náhlej núdzi z dôvodu požiaru 

v rodinnom dome súp. č. 526, k. ú. Soľ, vo výške 1 600 EUR. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 316/2022 

 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 22.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo: 

Žiadosť spoločnosti MORALES s.r.o., Soľ 1091, 094 35 Soľ, o schválenie otváracích hodín 

v turistickej ubytovni s rýchlym občerstvením, prevádzka 2 REST, Soľ 1091, 094 35 Soľ.  

 

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. – 24:00 hod.  

Nedeľa:   od 11:00 hod. – 22:00 hod. 

 

B. Schvaľuje: 

Otváracie hodiny v turistickej ubytovni s rýchlym občerstvením,  prevádzka 2 REST, Soľ 1091, 

094 35 Soľ na žiadosť spoločnosti MORALES s.r.o., Soľ 1091, 094 35 Soľ. 

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. – 24:00 hod.  

Nedeľa:   od 11:00 hod. – 22:00 hod. 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

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

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 


