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________________________________________________________ 

Z Á P I S N I CA 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli, 

konaného dňa 22.06.2022 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 32. 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 Mgr. Tatiana Kmecovú. Do 

návrhovej komisie navrhol poslancov Mgr. Michala Kureja, Juraja Sukovského a Ing. 

Jaroslava Kokindu 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:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

Starosta obce prečítal program 32. zasadnutia OZ.  

 

Program zasadnutia bude nasledovný: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Návrh VZN č. 55/2022, ktorým sa mení VZN č. 52/2021 o určení výšky príspevkov pre 

školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ. 

4. Plán kontrolnej a ostatnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ na II. polrok 2022. 

5. Záverečný účet obce Soľ za rok 2021. 

6. Výročná správa obce Soľ za rok 2021. 

7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Soľ. 

8. Voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2022-2026. 

9. Schválenie úveru. 

10. Zmena rozpočtu obce Soľ za rok 2022 – II. zmena. 

11. Majetkové prevody. 

12. Prejednanie žiadostí. 

13. Rôzne. 

14. Diskusia. 

15. Záver.  

 

Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia. 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

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

prítomných oboznámil, že z celkového počtu 10 prijatých uznesení (č. 294/2022-303/2022) z 

31. 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. 304/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

3. Návrh VZN č. 55/2022, ktorým sa mení VZN č. 52/2021 o určení výšky 

príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Soľ 
 

Mgr. Anna Hurná vysvetlila, aká bude zmena vo výškach dotácie na podporu dieťaťa 

k stravovacím návykom v MŠ a ZŠ. Taktiež objasnila, aký je vývoj uvedených dotácii a čo 

ich ovplyvňuje. Do diskusie sa nikto neprihlásil, bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov, 

preto starosta obce hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 305/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

4. Plán kontrolnej a ostatnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ na II. 

polrok 2022 

 
Ing. Ján Koscelník predniesol plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. Kontrolná činnosť 

v uvedenom období bude zameraná na kontrolu účtovných pokladničných dokladov za I. 

polrok 2022, na hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami za rok 2021, na kontrolu postupu 

verejného obstarávateľa Obec Soľ za rok 2021, na kontrolu v správy dani za rok 2021. 

V prípade potreby hlavný kontrolór vykoná mimoriadne kontroly a vypracuje správu 
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o kontrolnej činnosti, prípadne rôzne stanoviská. Pripomienky a návrhy k tomuto bodu 

prítomní poslanci nemali, starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 
Uznesenie č. 306/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

5. Záverečný účet obce Soľ za rok 2021 

 
Mgr. Anna Hurná vysvetlila, že rozpočet obce za rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný,  

bežný rozpočet ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa 

riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Poukázala tiež na rozbor plnenia príjmov 

a výdavkov za rok 2021. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

a rozpočtovému hospodáreniu je bez výhrad. Prítomní poslanci nemali pripomienky a návrhy 

k tomuto bodu, preto starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 307/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

6. Výročná správa obce Soľ za rok 2021 
 

Mgr. Anna Hurná prítomných oboznámila s poslaním a charakteristikou hospodárenia 

účtovnej jednotky – Obce Soľ podľa pripraveného dokumentu pod názvom „Návrh – 

Individuálna výročná správa Obce Soľ za rok 2021“. Hospodárenie obce sa riadilo podľa 

schváleného rozpočtu na rok 2021, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný a v priebehu roka bolo 

vykonaných päť zmien rozpočtu. Vojnový konflikt na Ukrajine a pokračovanie šírenia 

ochorenia COVID-19 má negatívny vplyv na fungovanie obce. Dopady týchto udalostí budú 

zohľadnené v účtovnej závierke za rok 2022. Poslanci k tomuto bodu nemali žiadne 

pripomienky a návrhy, preto dal starosta obce hlasovať za schválenie Výročnej správy obce 

Soľ za rok 2021.  

 

Uznesenie č. 308/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 
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7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Soľ 
 

Starosta obce vysvetlil, že 31.10.2022 zanikne výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Soľ, 

preto z uvedeného dôvodu je potrebné vyhlásiť podmienky a požiadavky na voľbu hlavného 

kontrolóra. Predpoklady na výkon a voľbu hlavného kontrolóra obce upravuje zákon 

o obecnom zriadení, podľa ktorého sa celý proces volieb kontrolóra bude riadiť. Voľba sa 

uskutoční dňa 21.09.2022 v priestoroch zasadačky obecného úradu Soľ na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Poslanci k vyhláseniu volieb hlavného kontrolóra nemali žiadne 

pripomienky a námietky, preto starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 309/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

8. Voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2022-2026 
 

Dňa 29.10.2022 sa uskutočnia spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do 

orgánov samosprávnych krajov. Obecné zastupiteľstvo obce najneskôr 90 dní pred voľbami, 

určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé nasledujúce funkčné obdobie. Počas 

volebného obdobia možno zmeniť (predĺžiť alebo skrátiť) úväzok starostu len na jeho návrh. 

Vzhľadom na uvedené, ako aj s prihliadnutím na rozsah povinností, ktoré starostovi obce Soľ 

prináležia poslanci navrhli, aby rozsah výkonu starostu obce Soľ na celé nasledujúce funkčné 

obdobie bol na plný úväzok. 

8. 1 

Uznesenie č. 310/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

8.2  

Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí v roku 2022 sa musia určiť do 20. júla 2022. Obecné zastupiteľstvo obce 

v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, určuje počet poslancov Obecného zastupiteľstva, 

podľa počtu obyvateľov obce (od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov). Na 

základe uvedeného poslanci navrhli 9 poslancov v jednom volebnom obvode. 

 

Uznesenie č. 311/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 
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9. Schválenie úveru 
 

Starosta obce poslancom vysvetlil, že vzhľadom na schválené žiadosti o NFP a finančnú 

situáciu vzniknutú po pandémii a vojnovom konflikte na Ukrajine, je aktuálnym problémom 

zvyšovanie cien stavebných materiálov. Keďže na realizáciu projektov je potrebné značné 

množstvo financií, obec ich zvládne iba použitím kapitálového úveru. Navrhol vybavenie 

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

výdavkov, t. j. 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 a na majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností 

v obci Soľ. Diskusia: Mgr. Michal Kurej – dotazoval sa na projekt výstavby novej MŠ, 

konkrétne na naplnenie kapacity. Starosta obce vysvetlil, že podľa štatistických údajov by 

k naplneniu kapacít malo dôjsť. Juraj Sukovský – navrhol úver schváliť, pretože sú 

schválené projekty a určité výdaje s tým spojené už obec zaplatila. Ďalej je otázne, či by 

v budúcnosti boli vyhlásené podobné výzvy. Ostatní poslanci vyjadrili taktiež súhlas 

s návrhom na vybavenie úveru. Keďže viac pripomienok a návrhov nebolo prednesených, 

starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 

Diskusia:  

Uznesenie č. 312/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

10. Zmena rozpočtu obce Soľ za rok 2022 – II. zmena 
 

Mgr. Anna Hurná podľa pripraveného materiálu podrobne vysvetlila potrebu zmeny 

rozpočtu z dôvodu prijatia bankového úveru na realizáciu projektov, t. j. kapitálových 

výdavkov. Poslanci sa po vzájomnej diskusii zhodli na tom, že úver je pre realizáciu 

projektov nevyhnutný a keďže nikto z prítomných nemal k II. zmene rozpočtu obce Soľ za 

rok 2022 pripomienky a pozmeňujúce návrhy, dal starosta obce hlasovať za predložený 

návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 313/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

11. Majetkové prevody 

 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o návrh  na prevod nehnuteľností o celkovej výmere 

480 m2, a to 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, parc. číslo 8 (rodinný dom s. č. 

295) o výmere 87 m2,druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 419 k. ú. 



6 

 

Soľ, parc. číslo 9 o výmere 89 m2,druh pozemku záhrada, zapísaný na LV č. 419 k. ú. Soľ. 

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

nehnuteľností je 14 423,57 €. Prítomní poslanci nemali k tomuto bodu pripomienky 

a námietky, preto starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 
Uznesenie č. 314/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

12. Prejednanie žiadostí 

 
Anton Jurečko – žiadosť o byt nižšieho štandardu. Vzhľadom k tomu, že momentálne obec 

Soľ nemá žiadne voľné byty, žiadosť bude zaradená do evidencie žiadateľov o byt.   

Jana Miľová – žiadosť o pridelenie a zaradenie v nasledujúcej výstavbe bytov nižšieho 

štandardu. Vzhľadom k tomu, že momentálne obec Soľ nemá žiadne voľné byty, žiadosť bude 

zaradená do evidencie žiadateľov o byt.   

Michal Mitáč - žiadosť o pridelenie a zaradenie v nasledujúcej výstavbe bytov nižšieho 

štandardu. Vzhľadom k tomu, že momentálne obec Soľ nemá žiadne voľné byty, žiadosť bude 

zaradená do evidencie žiadateľov o byt.   

Miroslav Goroľ - žiadosť o pridelenie a zaradenie v nasledujúcej výstavbe bytov nižšieho 

štandardu. Vzhľadom k tomu, že momentálne obec Soľ nemá žiadne voľné byty, žiadosť bude 

zaradená do evidencie žiadateľov o byt.   

Jurková Anna – žiadosť o pridelenie obecného bytu. Vzhľadom k tomu, že momentálne obec 

Soľ nemá žiadne voľné byty na prenájom, bude žiadosť zaradená do evidencie žiadateľov 

o pridelenie obecných bytov. 

Mária Fuňáková – žiadosť o prenájom bytu. Vzhľadom k tomu, že momentálne obec Soľ 

nemá žiadne voľné byty na prenájom, bude žiadosť zaradená do evidencie žiadateľov 

o prenájom obecných bytov. 

Ján Mitáč – žiadosť o prenájom kultúrneho domu – sály na organizovanie tanečnej zábavy. 

Poslanci s prenájmom súhlasili za podmienky zloženia zálohy pre prípad vzniknutia škody. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

Jednota dôchodcov na Slovensku – žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie. Obecné 

zastupiteľstvo v Soli po  prejednaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na aktivitu 

pod názvom „ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA SENIOROV TOPĽANSKEJ DOLINY“, do ktorej 

sa zapoja obce Soľ, Čaklov, Komárany, navrhlo finančnú podporu vo výške 250,- €. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   
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Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 

Pavel Vidlička – žiadosť o poskytnutie nevyhnutnej pomoci v náhlej núdzi. Obecné 

zastupiteľstvo v Soli po  prejednaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z dôvodu 

požiaru na rodinnom dome navrhlo pomoc vo výške 1 600€. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

MORALES s.r.o. – žiadosť o schválenie otváracích hodín. Obecné zastupiteľstvo v Soli po  

prejednaní žiadosti navrhlo schváliť otváracie hodiny podľa žiadosti žiadateľa. 

 

Uznesenie č. 315/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

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

 

Anna Masičová – zmena údajov v živnostenskom registri – aktívna od 01.06.2022. Poslanci 

zobrali oznámenie na vedomie. 

Emília Šrojtová – zmena údajov v živnostenskom registri – neaktívna od 31.05.2022. 

Poslanci zobrali oznámenie na vedomie. 

 

13. Rôzne 

 
Starosta obce poslancov informoval o postupnom vybavovaní potrebných náležitostí po 

požiari skladu peletiek v základnej škole. Všetky činnosti s tým spojené sú naviazané na 

vyjadrenia a rozhodnutia poisťovne. Po ich oznámení o uznaní výšky škody bude môcť 

základná škola a obec postupne začať s asanáciou a následne s výstavbou nového skladu. 

 

14. Diskusia 

 
Mgr. Jana Bertová  - sa dotazovala na aktuálnu situáciu vo vybavovaní jednoduchých 

pozemkových úprav na pozemkoch v smere Rudlov. Starosta obce vysvetlil, že proces úprav 

prebieha podľa harmonogramu, aktuálne je možné pozemky na tomto území predávať, resp. 

kupovať, až do doby, kedy pozemkový úrad tieto úkony nepovolí.  

Mgr. Michal Kurej – sa dotazoval, prečo poslanci nemali dostatočne včas poskytnuté 

informácie o obecných oslavách. Starosta obce vysvetlil, že vzhľadom na to, že na 

predchádzajúcom zastupiteľstve ešte program zostavený nebol, nebol priestor na 

oboznámenie poslancov. 

Po vzájomnej diskusii sa poslanci dohodli na termíne uskutočnenia obecnej akcie Guľaš 

majster 2022 a to na 10.09.2022. 
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15. Záver 

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

Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 32. zasadnutie OZ ukončil. 

 

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

 

 

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

     

                  

        Mgr. Tatiana Kmecová   ............................................

           

      

 

               Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


