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UZNESENIE č. 317/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Správu z kontroly  plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 32. zasadnutia. 

 

B. Berie na vedomie: 

Správu z kontroly  plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 32. zasadnutia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 318/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Schvaľuje 

zmenu uznesenia č. 309/2022 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ zo dňa 

22.06.2022 k voľbe hlavného kontrolóra obce Soľ v bode II. Vyhlasuje nasledovne: 

 

v bode II. Vyhlasuje sa mení text: 

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 

21.09.2022 v priestoroch zasadačky Obecného úradu Soľ na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

 

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

predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na 28.09.2022. Voľba sa uskutoční dňa 

28.09.2022 v priestoroch zasadačky Obecného úradu Soľ na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 319/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

I. Berie na vedomie 

Zápisnicu z otvárania obálok na funkciu hlavného kontrolóra obce Soľ zo dňa 12.09.2022 

obsahujúcu zoznam kandidátov, ktorí splnili stanovené kritériá na voľbu hlavného kontrolóra 

obce. 

 

II. Volí 

volebnú komisiu v zložení 

Mgr. Jana Bertová  – predseda volebnej komisie, 

Ing. Mária Onderková – člen volebnej komisie, 

Juraj Sukovský – člen volebnej komisie. 

 

III. Konštatuje, že 

voľby hlavného kontrolóra obce Soľ sa osobne zúčastnia štyria kandidáti, ktorí splnili 

stanovené kritéria na voľbu hlavného kontrolóra.  

 

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. 320/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

I. Konštatuje že, 

voľba hlavného kontrolóra obce Soľ sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

II. Volí  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. j), § 18a ods. 1 a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.   o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov tajným hlasovaním do funkcie hlavného kontrolóra 

obce Soľ JUDr. Richarda Eliáša na obdobie šiestich rokov od 1.11.2022  

do 31.10.2028. 

 

III. Určuje  

hlavnému kontrolórovi plat vo výške podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení, a to ako 

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky  

za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 

s úväzkom 0,15. 

 

IV. Súhlasí 

s vykonávaním inej zárobkovej činnosti  

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 321/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898895&f=3
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Správu z vykonanej finančnej kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov obce Soľ k 31.12.2021. 

 

B. Schvaľuje: 

Správu z vykonanej finančnej kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov obce Soľ k 31.12.2021. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomní: 2 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 322/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

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

 

B. Schvaľuje: 

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

 

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. 323/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Návrh na Zmeny rozpočtu Obce Soľ za rok 2022 – III. zmena. 

 

B. Schvaľuje: 

Zmeny rozpočtu Obce Soľ za rok 2022 – III. zmena. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 324/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2022. 

 

 

B. Schvaľuje: 

Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2022. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   
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Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 325/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2022. 

 

 

 

B. Schvaľuje: 

Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2022. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 326/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 
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A. Prerokovalo:  

Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2022. 

 

 

B. Schvaľuje: 

Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2022. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 327/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Návrh konsolidovanej výročnej správy obce Soľ za rok 2021. 

 

B. Schvaľuje: 

 

Konsolidovanú 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 

____________________________________________________________________________ 
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UZNESENIE č. 328/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Prerokovalo:  

Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu, zameranej 

na rozšírenie stokovej siete (v rámci projektu: „Kanalizácia a ČOV Soľ, 2. Etapa – rozšírenie 

kanalizácie v obci Soľ“) v obci Soľ vo výške 110 000 EUR. 

 

 

 

B. Schvaľuje: 

Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu, zameranej 

na rozšírenie stokovej siete (v rámci projektu: „Kanalizácia a ČOV Soľ, 2. Etapa – rozšírenie 

kanalizácie v obci Soľ“) v obci Soľ vo výške 110 000 EUR. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 329/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 110 000 EUR zabezpečeného 

blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou 

úveru pre obce a vyššie územné celky. 
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B. Schvaľuje: 

Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 110 000 EUR zabezpečeného 

blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou 

úveru pre obce a vyššie územné celky. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 330/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. Schvaľuje: 

 

Zmenu Uznesenia č. 312/2022 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ zo dňa 

22.06.2022 nasledovne: 

 

Pôvodný text: 

 

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 

 

ktorý sa dopĺňa novým textom v znení: 

 
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 
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• Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Soľ (1. a 2. etapa) 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 331/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

1. Predložený návrh na zverenie majetku obce Soľ, „verejného vodovodu“, do správy 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou, podľa 

Zoznamu infraštrukturálneho majetku rozvodov verejného vodovodu v obci Soľ (Príloha č. 1) 

s obstarávacou cenou 857 507,25 €. 

2. Podstatné náležitosti uvedené v „Zmluve o výkone správy majetku obce“, t. j.  predmet a účel 

zmluvy, práva a povinnosti prevádzkovateľa a vlastníka majetku, cenu a platobné podmienky, 

čas plnenia, zodpovednosť a záverečné ustanovenia, podľa Zmluvy o výkone správy majetku 

obce (Prílohy č. 2). 

 

B. Schvaľuje: 

1. Zverenie majetku obce Soľ: „verejného vodovodu“, do správy Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice, závod Vranov nad Topľou, podľa Zoznamu 

infraštrukturálneho majetku rozvodov verejného vodovodu v obci Soľ (Príloha č. 1) 

s obstarávacou cenou 857 507,25 €. 

2. Podstatné náležitosti uvedené v „Zmluve o výkone správy majetku obce“, t. j.  predmet a účel 

zmluvy, práva a povinnosti prevádzkovateľa a vlastníka majetku, cenu a platobné podmienky, 

čas plnenia, zodpovednosť a záverečné ustanovenia, podľa Zmluvy o výkone správy majetku 

obce (Prílohy č. 2). 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   
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Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 332/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo: 

1. Predložený návrh na zverenie majetku obce Soľ, „verejnej kanalizácie“, do správy 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice, závod Vranov nad Topľou, podľa 

Zoznamu infraštrukturálneho majetku rozvodov verejnej kanalizácie v obci Soľ (Príloha č. 1), 

s obstarávacou cenou 57 766,63 €. 

2. Podstatné náležitosti uvedené v „Dodatku č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce  

č. 1233/23/2005/Z VT“ (Príloha č. 2). 

 

B. Schvaľuje: 

1. Zverenie majetku obce Soľ: „verejnej kanalizácie“, do správy Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice, závod Vranov nad Topľou, podľa  

Zoznamu infraštrukturálneho majetku rozvodov verejnej kanalizácie v obci Soľ (Príloha č. 1), 

s obstarávacou cenou 57 766,63 €. 

2. Podstatné náležitosti uvedené v „Dodatku č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce  

č. 1233/23/2005/Z VT“ (Príloha č. 2). 

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. 333/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. prerokovalo prevod nehnuteľností: 

1. novovytvorených pozemkov, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 34896821-

10/2018 zo dňa 07.03.2018 úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 

katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-146/18, z parcely registra „E“ 

parc. číslo 1421/11, druh pozemku orná pôda o výmere 302 m2, a to: 

a) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/62 o výmere 117 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast;  

b) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/63 o výmere 87 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast; 

c) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/64 o výmere 98 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast; 

2. novovytvorených pozemkov, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 34896821-

10/2018 zo dňa 07.03.2018 úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 

katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-146/18, z parcely registra „E“ 

parc. číslo 1421/12, druh pozemku orná pôda o výmere 3062 m2, a to: 

d) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/43 o výmere 85 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast;  

e) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/44 o výmere 199 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast; 

3. pozemku parcely registra „E“ parc. číslo 1347/2 o výmere 196 m2, druh pozemku orná 

pôda, zapísaný na LV č. 1563 k. ú. Soľ;  

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy  

č. 4/2022 do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 10,- €/m2 a za podmienok 

uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

 

Predávajúci : 

1. Anna Brilová, 053 61 Spišské Vlachy, SR, v podiele 2/16 

2. Peter Mikula, 094 23 Merník, SR, v podiele 1/8 

3. Helena Marhútová, 093 01 Vranov nad Topľou, SR, v podiele 2/16 

4. Eva Fešková, 094 34 Čierne nad Topľou, SR, v podiele 1/8 

5. Janka Garyová, RG 120UX Veľká Británia, SR, v podiele 2/8 

6. Dušan Horník, 093 01 Vranov nad Topľou, SR, v podiele 2/16 

7. Helena Sedláková, 052 05 Spišská Nová Ves, SR, v podiele 2/16 

Celková výmera prevádzaných pozemkov je 782 m2. 

Celková kúpna cena za prevádzané pozemky je 782 m2 x 10,- €/m2 = 7 820,- €  

(slovom sedemtisícosemstodvadsať eur) 
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Dôvod prevodu nehnuteľností: Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje. za účelom výstavby 

„Nájomných bytov a technickej vybavenosti v Lokalite L6“ v obci Soľ, v súlade  

so schváleným Územným plánom obce Soľ a za účelom majetkovo právneho usporiadania 

vlastníctva k pozemkom zastavaných miestnou komunikáciou. 

 

B. schvaľuje prevod nehnuteľností: 

1. novovytvorených pozemkov, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 34896821-

10/2018 zo dňa 07.03.2018 úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 

katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-146/18, z parcely registra „E“ 

parc. číslo 1421/11, druh pozemku orná pôda o výmere 302 m2, a to: 

a) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/62 o výmere 117 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast;  

b) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/63 o výmere 87 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast; 

c) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/64 o výmere 98 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast; 

2. novovytvorených pozemkov, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 34896821-

10/2018 zo dňa 07.03.2018 úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 

katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-146/18, z parcely registra „E“ 

parc. číslo 1421/12, druh pozemku orná pôda o výmere 3062 m2, a to: 

d) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/43 o výmere 85 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast;  

e) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/44 o výmere 199 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast; 

3. pozemku parcely registra „E“ parc. číslo 1347/2 o výmere 196 m2, druh pozemku orná 

pôda, zapísaný na LV č. 1563 k. ú. Soľ;  

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy  

č. 4/2022 do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 10,- €/m2 a za podmienok 

uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

 

Celková výmera prevádzaných pozemkov je 782 m2. 

Celková kúpna cena za prevádzané pozemky je 782 m2 x 10,- €/m2 = 7 820,- €  

(slovom sedemtisícosemstodvadsať eur) 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 334/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 
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Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. prerokovalo prevod nehnuteľností: 

1. novovytvorených pozemkov, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 34896821-

10/2018 zo dňa 07.03.2018 úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 

katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-146/18, z parcely registra „E“ parc. 

číslo 1421/22, druh pozemku orná pôda o výmere 4470 m2, a to: 

f) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/36 o výmere 124 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast;  

g) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/37 o výmere 4 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast; 

h) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/41 o výmere 212 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast; 

i) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/42 o výmere 699 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast; 

4. novovytvorených pozemkov, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 34896821-

10/2018 zo dňa 07.03.2018 úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 

katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-146/18, z parcely registra „E“ 

parc. číslo 1421/21, druh pozemku orná pôda o výmere 873 m2, a to: 

a) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/61 o výmere 60 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast;  

b) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/65 o výmere 813 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast; 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy  

č. 5/2022 do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 10,- €/m2 a za podmienok 

uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Predávajúci : 

1. Anna Hudáková, 093 01 Vranov nad Topľou, SR, v podiele 23/320 

2. Michal Stulančák, 094 01 Tovarné, SR, v podiele 23/320 

3. Bc. Vladimír Stulančák, 900 31 Stupava, SR, v podiele 23/320 

4. Helena Ričalková, 067 34 Nižná Jablonka, SR, v podiele 23/1280 

5. Jozef Sentivan, 067 83 Kamenica nad Cirochou, SR, v podiele 23/1280 

6. Anna Patkovič Sentivanová, 8102 Oberengstringen, Švajčiarska konfederácia, v podiele 

23/1280 

7. Vladimír Sentivan, 067 81 Belá nad Cirochou, SR, v podiele 23/1280 

8. Anna Stulančáková, 094 33 Vyšný Žipov, SR, v podiele 205/384 

9. Ján Michalik, rod. Michalik, 094 35 Hlinné, SR, v podiele 41/384  

10. Janka Stulančáková, 040 11 Košice, SR, v podiele 23/320 

Celková výmera prevádzaných pozemkov je 1912 m2. 

Celková kúpna cena za prevádzané pozemky je 1912 m2 x 10,- €/m2 = 19 120,- €  

(slovom devätnásťtisícstodvadsať eur) 

Dôvod prevodu nehnuteľností: Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje za účelom výstavby 

„Nájomných bytov a technickej vybavenosti v Lokalite L6“ v obci Soľ. Výstavba 

nájomných bytov v Lokalite L6 je v súlade so schváleným Územným plánom obce Soľ. 

 

B. schvaľuje prevod nehnuteľností: 
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1. novovytvorených pozemkov, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 34896821 

10/2018 zo dňa 07.03.2018 úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 

katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-146/18, z parcely registra „E“ 

parc. číslo 1421/22, druh pozemku orná pôda o výmere 4470 m2, a to: 

a) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/36 o výmere 124 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast;  

b) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/37 o výmere 4 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast; 

c) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/41 o výmere 212 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast; 

d) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/42 o výmere 699 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast; 

2. novovytvorených pozemkov, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 34896821-

10/2018 zo dňa 07.03.2018 úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 

katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod číslom G1-146/18, z parcely registra „E“ 

parc. číslo 1421/21, druh pozemku orná pôda o výmere 873 m2, a to: 

a) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/61 o výmere 60 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast;  

b) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/65 o výmere 813 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast; 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy  

č. 5/2022 do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 10,- €/m2 a za podmienok 

uvedených v návrhu kúpnej zmluvy. 

Celková výmera prevádzaných pozemkov je 1912 m2. 

Celková kúpna cena za prevádzané pozemky je 1912 m2 x 10,- €/m2 = 19 120,- €  

(slovom devätnásťtisícstodvadsať eur) 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

 

____________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 335/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

A. prerokovalo prevod nehnuteľnosti: 
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parcely registra „E“ parc. číslo 1421/12, druh pozemku orná pôda zapísaný na LV č. 1563, 

ako zostatok parcely o výmere 2778 m2, po odčlenení novovytvorených pozemkov spolu 

o výmere 284 m2, a to:   

a) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/43 o výmere 85 m2, druh pozemku trvalý trávny porast; 

b) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/44 o výmere 199 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast; 

ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 34896821-10/2018 zo dňa 07.03.2018 úradne 

overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod 

číslom G1-146/18, 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcej uvedenej v návrhu Kúpnej zmluvy č. 6/2022 

do podielového spoluvlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 0,36 €/m2, t.j. za hodnotu 

ornej pôdy podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej 

zmluvy. 

Predávajúci : 

Janka Garyová, RG 120UX Veľká Británia, SR, v podiele 2/8 

Celková výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu je 694,5 m2. 

Celková kúpna cena za prevádzaný spoluvlastnícky podiel je  

694,5 m2 x 0,36 €/m2 = 250,02 €  

(slovom dvestopäťdesiat eur a dva centy) 

Dôvod prevodu nehnuteľností: Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje za účelom výstavby 

„Nájomných bytov a technickej vybavenosti v Lokalite L6“ v obci Soľ. Výstavba 

nájomných bytov v Lokalite L6 je v súlade so schváleným Územným plánom obce Soľ. 

 

B. schvaľuje prevod nehnuteľnosti: 

parcely registra „E“ parc. číslo 1421/12, druh pozemku orná pôda zapísaný na LV č. 1563, 

ako zostatok parcely o výmere 2778 m2, po odčlenení novovytvorených pozemkov spolu 

o výmere 284 m2, a to:   

c) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/43 o výmere 85 m2, druh pozemku trvalý trávny porast; 

d) parcely registra „C“ parc. číslo 1287/44 o výmere 199 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast; 

ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 34896821-10/2018 zo dňa 07.03.2018 úradne 

overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 05.04.2018 pod 

číslom G1-146/18, 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcej uvedenej v návrhu Kúpnej zmluvy č. 6/2022 

do podielového spoluvlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 0,36 €/m2, t.j. za hodnotu 

ornej pôdy podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a za podmienok uvedených v návrhu kúpnej 

zmluvy. 

Predávajúci : 

Janka Garyová, RG 120UX Veľká Británia, SR, v podiele 2/8 

Celková výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu je 694,5 m2. 

Celková kúpna cena za prevádzaný spoluvlastnícky podiel je  

694,5 m2 x 0,36 €/m2 = 250,02 € (slovom dvestopäťdesiat eur a dva centy) 
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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. 336/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Zápisy do obecnej kroniky za rok 2021. 

 

B. Schvaľuje: 

Zápisy do obecnej kroniky 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. 337/2022 

 z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ  

konaného dňa: 28.09.2022 
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Obecné zastupiteľstvo v Soli: 

 

A. Prerokovalo:  

Návrh starostu obce na odmenu poslancom v súlade so zásadami odmeňovania poslancov: 

1. za spoločensko-kultúrne akcie realizované v roku 2022 odmenu vo výške 3,0 násobku 

odmeny za účasť poslanca na riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva v hrubom, 

v najbližšom výplatnom termíne, 

2. za minimálne 50 % účasť na riadnych rokovaniach obecného zastupiteľstva v každom 

roku volebného obdobia 2018 - 2022 (posudzuje sa každý rok jednotlivo), odmenu vo 

výške 1,5 násobku  za účasť poslanca na riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva 

v hrubom, v najbližšom výplatnom termíne. 

 

 

B. Schvaľuje: 

Odmenu poslancom v súlade so zásadami odmeňovania poslancov: 

1. za spoločensko-kultúrne akcie realizované v roku 2022 odmenu vo výške 3,0 násobku 

odmeny za účasť poslanca na riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva v hrubom, 

v najbližšom výplatnom termíne, 

2. za minimálne 50 % účasť na riadnych rokovaniach obecného zastupiteľstva v každom 

roku volebného obdobia 2018 - 2022 (posudzuje sa každý rok jednotlivo), odmenu vo 

výške 1,5 násobku  za účasť poslanca na riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva 

v hrubom, v najbližšom výplatnom termíne. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef Berta 

                                                                                                                starosta obce 

____________________________________________________________________________ 


