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________________________________________________________ 

Z Á P I S N I CA 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli, 

konaného dňa 04.04.2022 o 17.00 hod. 

v zasadačke obecného úradu v Soli 
 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

 

1. Otvorenie 

 
Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 30. 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 Martinu Tirpákovú a Ing. Jaroslava Kokindu. 

Do návrhovej komisie navrhol poslancov Mgr. Tatianu Kmecovú, Mgr. Janu Bertovú a Jozefa 

Halasa a zároveň sa opýtal, či má niekto pozmeňujúci návrh návrhovej komisie. Bez 

pripomienok a pozmeňujúcich návrhov prítomných poslancov. Starosta obce dal hlasovať za 

návrhovú komisiu. 

 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu návrhovej komisie:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Krištan) 

 

Starosta obce prečítal program 30. zasadnutia OZ.  

 

Program zasadnutia bude nasledovný: 

1. Otvorenie. 

2. Prejednanie havarijnej situácie po požiari skladu peletiek v areáli ZŠ Soľ. 

3. Prejednanie možnosti prenájmu budovy súp. č. 331. 

4. Majetkové prevody. 

5. Prejednanie pobytu utečencov z Ukrajiny v obci Soľ. 

6. Rôzne. 

7. Diskusia. 

8. Záver.  

 

Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Krištan) 
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2. Prejednanie havarijnej situácie po požiari skladu peletiek v areáli ZŠ Soľ 
 

Starosta obce a riaditeľ ZŠ Soľ podrobne oboznámili prítomných poslancov o požiari, ktorý 

vznikol z doposiaľ neznámych príčin v sklade peletiek v budove Základnej školy v Soli. 

Požiar poškodil elektrické a plynové vedenie, kotly a príslušenstvo ku kotlom vo vedľajšej 

kotolni a taktiež okná na budove sú značne poškodené. Sklad peletiek je v havarijnom stave, 

pravdepodobne ho bude potrebné zbúrať a postaviť nový. Poškodenia boli nahlásené 

poisťovni, začal sa proces zisťovania výšky škôd. Všetky úkony súvisiace s odstránením škôd 

spôsobených požiarom sa budú vykonávať postupne tak, aby sa dosiahol úplne prevádzky 

schopný stav.  

 

 

3. Prejednanie možnosti prenájmu budovy súp. č. 331 
 

Starosta obce oboznámil poslancov o doručenej žiadosti p. Jána Sakalu, Hlinné 291 

o prenájom priestorov v budove Športclubu, s. č. 331 na účely zriadenia reštaurácie. Diskusia: 

Ing. Jaroslav Kokinda – sa opýtal, či oslovili ohľadom prenájmu aj obec Hlinné. V obci 

Hlinné požiadali o prenájom priestorov v Komunitnom centre, ale z dôvodu financovania 

výstavby z eurofondov, prenájom počas piatich rokov nie je možný. 

Jozef Halas vyslovil  súhlasný názor s prenájmom za dodržania všetkých zákonných 

náležitostí. 

Mgr. Jana Bertová  a Mgr. Michal Kurej taktiež vyslovili súhlas s prenájmom, samozrejme 

za adekvátnu výšku nájmu.  

Starosta obce vysvetlil, že prenájom budovy Šporclubu bude realizovaný zákonne, bude 

vyhlásená obchodná verejná súťaž, podmienky súťaže budú zverejnené 15 dní na úradnej 

tabuli a tiež v novinách.  

Kontrolór obce vyjadril súhlas s postupom prenájmu priestorov v budove Športclubu. 

Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh prenájmu nebytových priestorov vo 

vlastníctve obce Soľ, spôsobom prenájmu - obchodnou verejnou súťažou. 

 

Uznesenie č. 292/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Krištan) 

 

 

4. Majetkové prevody 
 

Ing. Monika Sukovská vysvetlila 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. Poslanci nemali k tomuto bodu žiadne 

pripomienky a návrhy, preto dal starosta obce hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 
 
Uznesenie č. 293/2022 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Krištan) 

 

 

5. Prejednanie pobytu utečencov z Ukrajiny v obci Soľ 
 

Starosta obce oboznámil poslancov o počte utečencov z Ukrajiny v obci Soľ, o ich ubytovaní 

a stravovaní. Keďže sú medzi nimi aj školopovinné deti, bude potrebné ich umiestnenie do 

škôl. Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas s tým, aby im obec pomáhala počas ich pobytu 

v obci v rámci možností, ktoré sú v súlade s prijatými zákonmi.  

 

 

6. Rôzne 

 

 

7. Diskusia 

 

 

8. Záver 

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

Obecného zastupiteľstva za celoročnú spoluprácu a 30. zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

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

 

 

Overovatelia:      Martina Tirpáková    .............................................                  

     

                  

        Ing. Jaroslav Kokinda    ............................................

           

      

 

               Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


