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________________________________________________________ 

Z Á P I S N I CA 

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli, 

konaného dňa 28.09.2022 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 33. 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. Michala Kureja a Jozefa Krištana. Do návrhovej 

komisie navrhol poslancov Mgr. Janu Bertovú, Mgr. Tatianu Kmecovú a Martinu Tirpákovú 

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 33. zasadnutia OZ.  

 

Program zasadnutia bude nasledovný: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Návrh na zmenu uznesenia OZ obce Soľ č. 309/2022 zo dňa 22.06.2022. 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Soľ.  

5. Správa z vykonanej finančnej kontroly – výsledky inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021. 

6. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2022 – II. zmena.  

7. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2022 – III. zmena.  

8. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2022.  

9. Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2022.   

10. Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2022. 

11. Konsolidovaná výročná správa obce Soľ za rok 2021. 

12. Návrh na 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“.  

13. Návrh na zmenu uznesenia OZ obce Soľ č. 312/2022 zo dňa 22.06.2022. 

14. Zverenie majetku obce Soľ - ,,Verejného vodovodu“ do správy VVS, a.s.  

15. Zverenie majetku obce Soľ - ,,Verejnej kanalizácie“ do správy VVS, a.s.  

16. Majetkové prevody.  

17. Obecná kronika – schválenie zápisov za rok 2021. 

18. Prejednanie žiadostí.  
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19. Rôzne. 

20. Diskusia. 

21. 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 Halas) 

 

Doplnenie bodu programu navrhol starosta obce Ing. Jozef Berta o bod: „Vyhodnotenie aktivít 

poslancov za rok 2022 a vyhodnotenie činnosti OZ vo volebnom období 2018 – 2022“. 

Doplnenie navrhol za bod 17. Viac návrhov nebolo, preto starosta obce prečítal doplnený 

program a dal hlasovať za doplnený program zasadnutia. 

 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Návrh na zmenu uznesenia OZ obce Soľ č. 309/2022 zo dňa 22.06.2022. 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Soľ.  

5. Správa z vykonanej finančnej kontroly – výsledky inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021. 

6. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2022 – II. zmena.  

7. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2022 – III. zmena.  

8. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2022.  

9. Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2022.   

10. Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2022. 

11. Konsolidovaná výročná správa obce Soľ za rok 2021. 

12. Návrh na 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“.  

13. Návrh na zmenu uznesenia OZ obce Soľ č. 312/2022 zo dňa 22.06.2022. 

14. Zverenie majetku obce Soľ - ,,Verejného vodovodu“ do správy VVS, a.s.  

15. Zverenie majetku obce Soľ - ,,Verejnej kanalizácie“ do správy VVS, a.s.  

16. Majetkové prevody.  

17. Obecná kronika – schválenie zápisov za rok 2021. 

18. Vyhodnotenie aktivít poslancov za rok 2022 a vyhodnotenie činnosti OZ vo volebnom      

období 2018 – 2022. 

19. Prejednanie žiadostí.  

20. Rôzne. 

21. Diskusia. 

22. Záver.  

 

Hlasovanie poslancov o doplnenom návrhu programu zasadnutia:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 
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2. Kontrola plnenia uznesení 

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

prítomných oboznámil, že z celkového počtu 13 prijatých uznesení (č. 304/2022-316/2022) z 

32. 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. 317/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

3. Návrh na zmenu uznesenia OZ obce Soľ č. 309/2022 zo dňa 22.06.2022 

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

Soľ Ing. Jána Koscelníka v zmysle § 18a) ods. 8, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. Predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie 

výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce upravuje §18a) zákona o obecnom zriadení. 

V súlade s citovaným zákonom Obecné zastupiteľstvo obce Soľ na svojom zasadnutí dňa 

22.06.2022 uznesením č. 309/2022 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra na 

21.09.2022. Vzhľadom k nepredvídaným okolnostiam súvisiacich s pracovným stretnutím 

zástupcov samosprávy ukrajinského mesta Solotvyno so zástupcami samosprávy obce Soľ 

v rámci projektu „Mosty dôvery: Posilnenie postavenia obcí na Ukrajine a v EÚ 

prostredníctvom partnerstiev“ v dňoch 21.09.2022 – 24.09.2022 v obci Soľ, nebolo možné 

aby Obecné zastupiteľstvo obce Soľ zasadalo dňa 21.9.2022 a uskutočnilo voľbu hlavného 

kontrolóra obce Soľ. Termín pracovného stretnutia bol zo strany samosprávy mesta 

Solotvyno oznámený obci Soľ dňa 05.09.2022, t .j. po termíne 32. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Soľ, na ktorom bol vyhlásený deň konania volieb. Z uvedeného dôvodu 

bola navrhnutá zmena termínu volieb hlavného kontrolóra obce.  Prítomní poslanci nemali 

žiadne pripomienky a návrhy k zmene termínu volieb, preto dal starosta obce hlasovať 

o predloženom návrhu uznesenia. 

 

Uznesenie č. 318/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Soľ 
 

Starosta obce vysvetlil, že vyhlásenie volieb bolo dňa 22.06.2022 zverejnené spôsobom v 

mieste obvyklým, t. j. na úradnej tabuli a webovom sídle obce, pričom lehota najmenej 40 

dní pred dňom konania voľby v zmysle ust. § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
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zriadení v znení neskorších predpisov bola dodržaná. Do termínu na podanie prihlášky, t. j. 

do 06.09.2022 do 13:00 hod., boli do podateľne obecného úradu doručené štyri obálky s 

názvom „Voľba hlavného kontrolóra - Neotvárať“. Komisia pre otváranie obálok na 

funkciu hlavného kontrolóra obce Soľ určená Uznesením obecného zastupiteľstva č. 

309/2022 a zložená z troch poslancov obecného zastupiteľstva zasadala dňa 09.09.2022. Po 

otvorení obálok a vyhodnotení doručených prihlášok bola vypracovaná „Zápisnica 

z otvárania obálok na funkciu Hlavného kontrolóra obce Soľ“ v ktorej sa konštatuje, že sa 

prihlásili štyria uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá na voľbu hlavného kontrolóra 

obce. Obecné zastupiteľstvo obce Soľ schválilo uznesením č. 309/2022 spôsob vykonania 

voľby tajným hlasovaním a uznesením č. 318/2022 zmenilo termín konania volieb na deň 

28.09.2022. „Zápisnicu z otvárania obálok na funkciu hlavného kontrolóra obce Soľ 

poslancom obecného zastupiteľstva prečítala Mgr. Jana Bertová. Následne poslanci navrhli 

volebnú trojčlennú komisiu v zložení Mgr. Jana Bertová, Ing. Mária Onderková a Juraj 

Sukovský.  

 

Hlasovanie poslancov za volebnú komisiu:  

Za:   5   

Proti:   0  

Zdržal sa:  3 (Juraj Sukovský, Ing. Mária Onderková, Mgr. Jana Bertová)  

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

Za predsedu komisie určili členovia komisie Mgr. Janu Bertovú. Stanovené kritéria na voľbu 

hlavného kontrolóra splnili štyria kandidáti. Starosta obce poslancov vyzval na diskusiu. 

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky a návrhy k tomuto bodu programu, preto 

dal starosta hlasovať za pripravený návrh uznesenia o voľbe hlavného kontrolóra. 

 
Uznesenie č. 319/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

Na priebeh voľby dohliadala trojčlenná volebná komisia. V abecednom poradí sa 

uskutočnila prezentácia kandidátov, po nej sa pristúpilo k tajnej voľbe hlavného kontrolóra 

vo vyhradenom priestore v rokovacej miestnosti. Hlasovacie lístky vložené do obálky 

poslanci vkladali do urny. Volebná komisia následne urnu otvorila a jednotlivé hlasy sčítala. 

Výsledok voľby volebná komisia uviedla v zápisnici a predseda volebnej komisie ho oznámil 

zastupiteľstvu. V prvom kole hlasovania boli výsledky nasledovné: 

Bc. Petronela Dufincová – 0 hlasov 

JUDr. Richard Eliáš – 4 hlasy 

Mgr. Vladimír Jenčko – 1 hlas 

Ing. Ján Koscelník – 3 hlasy 

 

Ani jeden z kandidátov nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov t. j. 5 

hlasov, volebná komisia to oznámila zastupiteľstvu a starosta obce vyhlásil prestávku, aby sa 

organizačne pripravilo druhé kolo volieb kontrolóra obce. Po prestávke predsedajúci vyzval 

poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu v druhom kole. Poslanci pristúpili k tajnej voľbe 

hlavného kontrolóra vo vyhradenom priestore v rokovacej miestnosti. Hlasovacie lístky 

vložené do obálky poslanci vkladali do urny. Volebná komisia následne urnu otvorila a 
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jednotlivé hlasy sčítala. Výsledok voľby druhého kola volebná komisia uviedla v zápisnici a 

predseda volebnej komisie ho oznámil zastupiteľstvu. 

 

JUDr. Richard Eliáš – 4 hlasy 

Ing. Ján Koscelník – 3 hlasy 

 

Súčasne s voľbou hlavného kontrolóra obecné zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. j) 

zákona o obecnom zriadení určí aj plat hlavného kontrolóra. V súlade s § 18c ods. 1 zákona 

o obecnom zriadení plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnancov 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. Obecné zastupiteľstvo môže 

hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu 

hlavného kontrolóra. Starosta obce otvoril diskusiu. Poslanci nemali k tomuto bodu žiadne 

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

o voľbe hlavného kontrolóra obce na šesť rokov a o určení výšky jeho platu.  

 

Uznesenie č. 320/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

5. Správa z vykonanej finančnej kontroly – výsledky inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 
 

Ing. Ján Koscelník objasnil, že ide o správu z vykonanej finančnej kontroly výsledku 

inventarizácie majetku, záväzkov, a rozdielu majetku k 31.12.2021. Cieľom finančnej 

kontroly – inventarizácie bolo preukázanie vecnej správnosti účtovníctva, t. j., že stav 

a ocenenie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá 

skutočnosti. Hlavný kontrolór  ocenil a vyzdvihol vysokú úroveň vykonania inventarizácie. 

Poslanci správu nepripomienkovali a nemali žiadne návrhy na doplnenie, preto starosta obce 

dal hlasovať za predložený návrh správy z vykonanej finančnej kontroly. 

 

Uznesenie č. 321/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 1 (Mgr. Michal Kurej, Jozef Halas) 

 

 

6. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2022 – II. zmena 

 
Mgr. Anna Hurná oznámila, že riaditeľ ZŠ požiadal o II. Zmenu rozpočtu ZŠ Soľ - úpravu 

rozpočtu v nenormatívnych finančných prostriedkoch – rozvojový projekt „Spolu múdrejší“, 

na mimoriadne odmeny zamestnancom podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, na školu 
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v prírode, navýšenie  príspevku na odchodné, na príspevok na edukačné publikácie. Prítomní 

poslanci nemali k II. zmene rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2022 pripomienky a pozmeňujúce 

návrhy, preto dal starosta obce hlasovať za predložený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 322/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

  

7. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2022 – III. Zmena 

 
Mgr. Anna Hurná podľa pripraveného materiálu podrobne vysvetlila potrebu zmeny 

rozpočtu obce Soľ za rok 2022 – III. zmenu. Dôvodom v príjmovej časti bola napr. zmena za 

daň z ubytovania (prevádzka 2Rest), príjem z prenájmu domu smútku a kultúrneho domu, 

cintorínske poplatky, separovaný zber, príspevok na stravu pracovníkom ZŠ, transfer na 

pandémiu COVID a zároveň zmeny v rozpočte ZŠ Soľ. Vo výdavkoch boli zmeny v rozvoji 

bývania, rekreačné a športové služby, predprimárne vzdelávanie a iné. Keďže nikto z 

prítomných nemal k III. zmene rozpočtu obce Soľ za rok 2022 pripomienky a pozmeňujúce 

návrhy, dal starosta obce hlasovať za predložený návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 323/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

8. Rozbor hospodárenia ZŠ Soľ za I. polrok 2022 

 
Mgr. Anna Hurná podrobne predniesla Komentár k plneniu rozpočtu ZŠ Soľ k 30.06.2022 

za základnú školu, školskú jedáleň a školský klub detí. Výška schváleného rozpočtu 

predstavuje 1 312 410,-€, z toho prenesené kompetencie 1 021 813,-€, nenormatívne 

prostriedky 109 927,-€, hmotná núdza 6 000,-€, originálne kompetencie 125 670,-€ a 

potraviny školskej jedálne 49 000,-€. Poslanci si informácie o rozpočte prehliadli v 

pripravenom dokumente, v ktorom boli všetky položky prehľadne vyčíslené. V závere bol 

popísaný a vyčíslený stav účtov - finančných prostriedkov k 30.6.2022. Poslanci rozbor 

hospodárenia nepripomienkovali, nemali návrhy na zmenu, preto starosta obce dal hlasovať 

za schválenie rozboru hospodárenia ZŠ za I. polrok 2022. 

 

Uznesenie č. 324/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 
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9. Rozbor hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2022 

 
Správu k Rozboru hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2022 pripravila a predniesla Mgr. Anna 

Hurná, ktorá zároveň podrobne vysvetlila jej obsah. Plnenie príjmov za I. polrok 2021 bolo 

splnené na 28,69 %, výdavkov na 21,23 %. Pohľadávky za obec sú vo výške 33 742,85,- € a 

to za nájomné byty, komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, návratné sociálne výpomoci. 

Poslanci k tomuto bodu programu nemali pripomienky a pozmeňujúce návrhy. Starosta obce 

dal hlasovať za schválenie Rozboru hospodárenia obce Soľ za I. polrok 2022. 

 
Uznesenie č. 325/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

   

 

10. Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2022 
 

Mgr. Anna Hurná, ktorá dokument Rozbor programového rozpočtu obce Soľ za I. polrok 

2022 vypracovala, podrobne komentovala príjmovú a výdavkovú časť. V príjmovej časti 

vysvetlila vyčíslené daňové a nedaňové príjmy, granty a transfery a nakoniec príjmy spolu – 

schválené, upravené, skutočné. Vo výdavkovej časti vysvetlila, že je vytvorených 5 

programov a 26 podprogramov a zároveň na koľko % sa jednotlivé podprogramy plnia. V 

sumarizácii výdavkov poukázala na vyčíslenie schváleného, upraveného a skutočného 

rozpočtu na rok 2022 v bežných a kapitálových výdavkoch a vo výdavkoch na finančné 

operácie a výdavky ZŠ, a aké je ich percentuálne plnenie. Do diskusie sa nikto neprihlásil, 

starosta obce dal hlasovať za predložený návrh na schválenie Rozboru programového 

rozpočtu obce Soľ za I. polrok 2022. 

 
Uznesenie č. 326/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

11. Konsolidovaná výročná správa obce Soľ za rok 2021 

 
Konsolidovanú výročnú správu obce Soľ za rok 2021 pripravila Mgr. Anna Hurná, ktorá 

poukázala na jej rozsiahly obsah, na údaje o obci Soľ rozšírené o údaje Základnej školy. V 

správe sú uvedené identifikačné údaje obce, základná charakteristika obce, poslanie, vízie a 

ciele obce, informácie o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctva, hospodársky 

výsledok za rok 2021 a ostatné dôležité informácie. Výročná správa je zverejnená na webovej 

stránke obce. Poslanci výročnú správu nepripomienkovali a nemali žiadne pozmeňujúce 

návrhy, preto starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 
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Uznesenie č. 327/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

12. Návrh na 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“ 

 
Starosta obce vysvetlil, že Environmentálny fond aktuálne poskytuje podporu formou úveru 

aj na rozšírenie kanalizačnej stoky, na ktorú obec niekoľko rokov žiada dotáciu z uvedeného 

fondu. Keďže ide o náročnú investíciu, na základe ktorej by sa dosiahlo 100% 

odkanalizovanie v obci, objasnil podmienky úveru, o ktorý sa obec môže uchádzať. 

Starosta obce poslancov oboznámil so základnými podmienkami poskytovanej podpory 

formou úveru: 

a) Úroková sadzba je vo výške 0,1 % p. a.,  

b) splatnosť úveru je od 3 do 20 rokov,  

c) účel úveru: na spolufinancovanie minimálne 5 % z oprávnených nákladov  

s poskytnutou dotáciou, alebo do výšky 100 % nákladov v uvedenej oblasti podpory,  

d) zabezpečenie určené Environmentálnym fondom,  

e) bez ďalších poplatkov za poskytnutie úveru, predčasné splátky alebo za monitoring úveru,  

f) záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do celkovej 

sumy dlhu obcí alebo vyšších územných celkov (podľa § 17 ods. 8 zákona  

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),  

g) v prípade kombinácie poskytnutia podpory formou dotácie a úveru nebude fond požadovať 

duplicitné zasielanie príloh, fond bude akceptovať prílohy zaslané v rámci žiadosti o podporu 

formou dotácie,  

h) oprávnené obdobie k čerpaniu úveru je do 12 kalendárnych mesiacov od podpisu úverovej 

zmluvy, 

i) projekty sú primárne určené na financovanie nehospodárskych činností,  

s doplnkovým hospodárskym využitím, preto nepodliehajú pravidlám štátnej pomoci. 

Hospodárske využitie možno v tejto súvislosti považovať za vedľajšie, ak kapacita vyčlenená 

každý rok na túto činnosť neprekračuje 20 % ,  

j) žiadateľ si nemôže požiadať o podporu formou úveru podľa zákona č. 587/2004  

Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) na podporu prieskumu, výskumu  

a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia a na podporu 

environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie. 

Poslanci sa po vzájomnej diskusii dohodli na výške úveru – 110 000 EUR na dobu splácania 

20 rokov. Následne dal starosta obce hlasovať za pripravený návrh uznesenia o realizácii 

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. 
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Uznesenie č. 328/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

Starosta obce dal hlasovať aj za pripravené uznesenie na 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. 

 

Uznesenie č. 329/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

 

13. Návrh na zmenu uznesenia OZ obce Soľ č. 312/2022 zo dňa 22.06.2022 
 

Starosta obce prítomným poslancom vysvetlil, že na základe získaných informácií od 

vyhlasovateľa Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP ( kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2, 

Prioritná os: 6, Zameranie: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry - 

pozemné komunikácie) Ministerstva vnútra SR ako SO pre OPĽZ o tom, že aj v prípade 

schválenia žiadosti o NFP s názvom: „Výstavby a rekonštrukcia miestnych komunikácií 

a chodníkov v obci Soľ“, je predpoklad, že žiadosť bude zaradená do zásobníka projektov, čo 

znamená, že finančné zdroje na realizáciu plánovaných aktivít môžu, ale nemusia byť 

v neskoršom období poskytnuté, preto je žiadúce uvažovať o realizácii predmetného projektu 

po vetvách z úverových zdrojov, ktoré boli schválené na predchádzajúcom zasadnutí, ale 

vyššie uvedený projekt tam nebol zahrnutý. Z uvedeného dôvodu a z dôvodu vynaložených 

finančných, ľudských a materiálnych zdrojov na prípravu predmetného projektu je potrebné 

zdroje na jeho realizáciu zabezpečiť. Poslanci s návrhom súhlasili, nemali pripomienky a iné 

návrhy, preto starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia na zmenu Uznesenie 

č. 312/2022 z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ zo dňa 22.06.2022. 

 
Uznesenie č. 330/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 
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14. Zverenie majetku obce Soľ - ,,Verejného vodovodu“ do správy VVS, a.s. 
 

Starosta obce vysvetlil, že ide o zverenie majetku obce Soľ „verejného vodovodu“ 

vybudovaného v minulosti a tiež novovybudovaného vodovodu v lokalite L3 s celkovou 

obstarávacou cenou 857 507,25 € do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 

Košice, závod Vranov nad Topľou. Starosta obce vysvetlil podstatné náležitosti uvedené v 

„Zmluve o výkone správy majetku obce“, t. j.  predmet a účel zmluvy, práva a povinnosti 

prevádzkovateľa a vlastníka majetku, cena a platobné podmienky, čas plnenia, zodpovednosť 

a záverečné ustanovenia, podľa Zmluvy o výkone správy majetku obce. Poslanci nemali 

k prednesenému bodu žiadne pripomienky a nenavrhli ani žiadne zmeny, preto starosta obce 

dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 331/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

  

15. Zverenie majetku obce Soľ - ,,Verejnej kanalizácie“ do správy VVS, a.s.  
 

Starosta obce vysvetlil, že ide o zverenie majetku obce Soľ „verejnej kanalizácie“, do 

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

vybudovanej v lokalite L3 - stoka v dĺžke 213 m v celkovej obstarávacej cene 57 766,63 €. 

Starosta obce vysvetlil podstatné náležitosti uvedené v „Zmluve o výkone správy majetku 

obce“, t. j.  predmet a účel zmluvy, práva a povinnosti prevádzkovateľa a vlastníka majetku, 

cena a platobné podmienky, čas plnenia, zodpovednosť a záverečné ustanovenia, podľa 

Zmluvy o výkone správy majetku obce. Poslanci nemali k prednesenému bodu žiadne 

pripomienky a nenavrhli ani žiadne zmeny, preto starosta obce dal hlasovať za pripravený 

návrh na uznesenie. 

 
Uznesenie č. 332/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

16. Majetkové prevody 

 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o prevod majetku podľa Kúpnej zmluvy č. 4/2022 

do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 10,- €/m2 v celkovej výmere 782 m2. 

Dôvodom prevodu nehnuteľností je výstavba „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. K uvedenému prevodu majetku poslanci nemali pripomienky a námietky, 

preto starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 
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Uznesenie č. 333/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o prevod majetku podľa Kúpnej zmluvy č. 5/2022 

do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 10,- €/m2 v celkovej výmere 1912 

m2. Dôvodom prevodu nehnuteľností je výstavba „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. K uvedenému prevodu majetku poslanci nemali pripomienky a námietky, 

preto starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 334/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o prevod majetku podľa Kúpnej zmluvy č. 6/2022 

do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 0,36,- €/m2 v celkovej výmere 694,5 

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. K uvedenému prevodu majetku poslanci nemali pripomienky 

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

 

Uznesenie č. 335/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

17. Obecná kronika – schválenie zápisov za rok 2021 
 

Mgr. Gabriela Mrusková poslancom vysvetlila, že ide o zápisy za uplynulé celoročné 

obdobie, ktoré aktuálne musia byť zaznamenané aj v elektronickej podobe. Poslanci navrhli 

doplniť ďalšie zápisy napr. o výrube lipy pri rím.-kat. kostole a zároveň, aby tieto zápisy boli 

zverejnené na obecnej stránke, kde by si ich mohli prečítať občania obce. Starosta obce po 

ukončení diskusie prečítal návrh na uznesenie o schválení zápisov za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 336/2022 
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

18. Vyhodnotenie aktivít poslancov za rok 2022 a vyhodnotenie činnosti OZ 

vo volebnom      období 2018 – 2022 

 
Starosta obce zhodnotil aktivity a účasť poslancov v uplynulom volebnom období, vyjadril 

spokojnosť s ich prácou a z uvedeného dôvodu im navrhol odmeny v súlade so zásadami 

odmeňovania poslancov 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 a 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. 

Poslanci k uvedenému bodu programu nemali žiadne pripomienky a návrhy, preto starosta 

obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 337/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

19. Prejednanie žiadostí 

 
Jana Miľová – žiadosť o byt nižšieho štandardu. Vzhľadom k tomu, že momentálne obec Soľ 

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

Andrej Čikala – 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.   

Stanislav Ferenc - 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.   

Martin Ferenc - 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.   

Patrik Ďuďa – 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. 
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Erika Čikalová - 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.   

Jozef Miľo - 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.   

Silvia Kroková - 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.   

Zdeno Kroka – žiadosť o odkúpenie parciel „C“ 864/22 a 864/21 v k. ú. Soľ vo vlastníctve 

obce. Poslanci súhlasili s predajom formou verejnej obchodnej súťaže. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

Janka Garyová, RG 120UX Veľká Británia – žiadosť o odkúpenie ornej pôdy o výmere 

3062 m2 pod B10 na LV 1563 k. ú. Soľ. Poslanci s kúpou uvedeného pozemku súhlasili. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný: 1 (Jozef Halas) 

 

 

Ing. Šrojta Vladimír, Rudlov 187, 094 35 Soľ – zmena údajov v živnostenskom registri – od 

20.09.2022 aktívny v predmete: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

v Mäsiarni Family, Soľ 162, 094 35 Soľ – poslanci uvedené oznámenie vzali na vedomie.  

Anna Masičová, sídl. 1. mája 72/1, 093 01 Vranov nad Topľou - zmena údajov v 

živnostenskom registri – od 19.09.2022 neaktívny v predmete: kúpa tovaru na účely jeho 

predaja konečnému spotrebiteľovi v Mäsiarni Family, Soľ 162, 094 35 Soľ – poslanci 

uvedené oznámenie vzali na vedomie. 

 

 

20. Rôzne 

 
Jozef Krištan požiadal pracovníkov obce o informovanie dôchodcov o spôsobe 

a podmienkach stravovacieho príspevku. 

Mgr. Tatiana Kmecová – vyslovila pochvalu za zorganizovanie detskej letnej olympiády, 

ktorá mala u detí aj dospelých úspech. 

 

21. Diskusia 

 

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

Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 33. zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

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

 

 

Overovatelia:      Mgr. Michal Kurej    .............................................                   

     

                  

        Jozef Krištan     ............................................

           

      

 

               Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


