
O B E C       S O Ľ 

 

 

Z Á P I S N I CA 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli,  

konaného dňa 14.12.2022 o 17.00 hod. 

v zasadačke OcÚ Soľ 
 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 
 

Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 1. 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. Tatianu Kmecová, Daniel Nutár. Do návrhovej komisie navrhol 

poslancov Ján Šopiak, Jozef Ďuďa a Martina Tirpáková 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    

Neprítomná: 1 (Mgr. Tatiana Kmecová) 
 
 

Starosta obce prečítal program 1. zasadnutia OZ.  
 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (hlavného kontrolóra) vykonávajúceho verejnú 

službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ na I. polrok 2023. 

5. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2022 – III. zmena.  

6. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2022 – IV. zmena.  

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a viacročného rozpočtu 

obce na roky 2024 – 2025.  

8. Návrh VZN č. 56/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Soľ.   

9. Návrh VZN č. 57/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, 

žiaka školského zariadenia na rok 2023. 

10. Návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2023 a na roky 2024,2025. 

11. Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2023 a na roky 2024,2025. 

12. Návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2023 a na roky 2024,2025. 



13. Návrh na zmenu Uznesenia OZ obce Soľ č. 261/2021 zo dňa 24.11.2021. 

14. Návrh na schválenie preklenovacieho úveru pre projekt Zhodnotenie biologicky 

rozložiteľného odpadu v obci Soľ.  

15. Návrh na predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Soľ na roky 

2015-2022.  

16. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2022.  

17. Návrh na vyradenie hnuteľného majetku ZŠ Soľ a jeho fyzickú likvidáciu.  

18. Prejednanie žiadostí.  

19. Rôzne. 

20. Diskusia. 

21. Záver.  

 
 

Starosta obce dal za prečítaný program hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu 1. zasadnutia:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný:  0  

 

Starosta obce vyzval prítomných na predloženie zmien alebo doplnenie programu. Prítomní 

poslanci nemali doplňujúce návrhy a pripomienky k schválenému programu 1. zasadnutia. 

Starosta obce navrhol doplniť dva body programu za bod 18 a to: Audítorská správa o audite 

účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2021 a Návrh na kúpu úžitkového 

motorového vozidla. Následne dal starosta obce hlasovať za doplnený program zasadnutia OZ. 
1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (hlavného kontrolóra) vykonávajúceho verejnú 

službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ na I. polrok 2023. 

5. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2022 – III. zmena.  

6. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2022 – IV. zmena.  

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a viacročného rozpočtu 

obce na roky 2024 – 2025.  

8. Návrh VZN č. 56/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Soľ.   

9. Návrh VZN č. 57/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, 

žiaka školského zariadenia na rok 2023. 

10. Návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2023 a na roky 2024,2025. 

11. Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2023 a na roky 2024,2025. 

12. Návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2023 a na roky 2024,2025. 

13. Návrh na zmenu Uznesenia OZ obce Soľ č. 261/2021 zo dňa 24.11.2021. 

14. Návrh na schválenie preklenovacieho úveru pre projekt Zhodnotenie biologicky 

rozložiteľného odpadu v obci Soľ.  

15. Návrh na predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Soľ na roky 

2015-2022.  

16. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2022.  

17. Návrh na vyradenie hnuteľného majetku ZŠ Soľ a jeho fyzickú likvidáciu.  

18. Prejednanie žiadostí.  

19. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2021 



20. Návrh na kúpu úžitkového motorového vozidla 

21. Rôzne. 

22. Diskusia. 

23. Záver.  

 

 

Hlasovanie poslancov o doplnenom návrhu programu 1. zasadnutia:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný:  0  

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

 
JUDr. Richard Eliáš, hlavný kontrolór obce podľa Správy hlavného kontrolóra o výsledku 

vykonanej kontroly  plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Soľ prítomných oboznámil s výsledkom vykonanej kontroly, na základe ktorej neboli 

zistené nedostatky. Uznesenia boli starostom obce podpísané a zverejnené na webovom sídle 

obce v termíne. Poslanci k uvedenému bodu nemali pripomienky a doplňujúce návrhy, preto 

starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie. 

 
Uznesenie č. 11/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

 

3. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (hlavného kontrolóra) 

vykonávajúceho verejnú službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme 
 

Tretím bodom programu bolo prerokovanie Majetkového priznania vedúceho zamestnanca 

(hlavného kontrolóra) vykonávajúceho verejnú službu podľa ust. §-u 10 zákona 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme. Informáciu o majetkovom priznaní predniesol hlavný 

kontrolór obce JUDr. Richard Eliáš. Prítomní nemali pripomienky a námietky k tomuto bodu a 

taktiež sa do diskusie nikto neprihlásil, preto bol zo strany starostu obce daný návrh na 

hlasovanie za zobratie na vedomie majetkového priznania hlavného kontrolóra obce Soľ. 

 
Uznesenie č. 12/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 



4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ na I. 

polrok 2023 

 
JUDr. Richard Eliáš, hlavný kontrolór obce predniesol plán kontrolnej činnosti na I. polrok 

2023. Kontrolná činnosť v uvedenom období bude zameraná na plnenie stálych úloh hlavného 

kontrolóra (napr. účasť na zasadnutiach OZ, spracovanie a predloženie plánu kontrolnej 

činnosti na II. Polrok 2023, atď.) a plánované úlohy na úseku kontrolnej činnosti (napr. kontrola 

plnenia uznesení OZ, kontrola vybavovania sťažností a petícií v roku 2022, atď.). V prípade 

potreby hlavný kontrolór vykoná mimoriadne kontroly a vypracuje správu 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. 13/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

5. Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2022 – III. zmena  

 
Riaditeľ ZŠ požiadal o III. Zmenu rozpočtu ZŠ Soľ - úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti 

rozpočtu, v normatívnych finančných prostriedkoch – navýšiť sumu na osobné a prevádzkové 

náklady, na mimoriadne odmeny, na valorizáciu platov, na zvýšené náklady energií a rekreačné 

poukazy, na projekty. V nenormatívnych finančných prostriedkoch vykonať zmenu na 

vzdelávacie poukazy, príspevok pre asistentov, na skvalitnenie podmienok na výchovu 

a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Riaditeľ ZŠ vysvetlil ďalšie 

zmeny v originálnych  kompetenciách a v príjmovej časti rozpočtu. Prítomní poslanci nemali k 

III. zmene rozpočtu ZŠ Soľ za rok 2022 pripomienky a pozmeňujúce návrhy, preto dal starosta 

obce hlasovať za predložený návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 14/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

 

 

6. Zmeny rozpočtu obce Soľ na rok 2022 – IV. Zmena 
 

Mgr. Anna Hurná podľa pripraveného materiálu podrobne vysvetlila potrebu zmeny rozpočtu 

obce Soľ za rok 2022 – IV. zmenu. Dôvodom zmien v príjmovej časti bola napr. zmena za daň 

z ubytovania, príjem z prenájmu domu smútku a kultúrneho domu, separovaný zber, príspevok 

na stravu pracovníkom ZŠ, a iné zmeny v rozpočte ZŠ Soľ. Vo výdavkoch boli rôzne zmeny, 

ktoré Mgr. Anna Hurná dôkladne vymenovala a vysvetlila. Poslanec Peter Manduľák sa 

dotazoval o transfere na odídencov. Mgr. Anna Hurná vysvetlila celý systém aktuálneho 

financovania odídencov za celú obec a zároveň upozornila na možnosť zmeny financovania 



odídencov od nového roka. Keďže nikto z prítomných nemal k IV. zmene rozpočtu obce Soľ 

za rok 2022 viac pripomienok a pozmeňujúcich návrhov, dal starosta obce hlasovať za 

predložený návrh uznesenia na IV. zmenu rozpočtu. 

 

Uznesenie č. 15/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 

a viacročného rozpočtu obce na roky 2024 – 2025  
 

Hlavný kontrolór JUDr. Richard Eliáš predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 

2023 a viacročného rozpočtu obce na roky 2024 -2025. Podrobne vysvetlil, akým spôsobom 

bolo stanovisko vypracované a podľa akých zákonov. V závere na základe objasnených 

skutočností odporučil OZ schváliť návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2023 

a zobrať na vedomie návrh rozpočtu Obce Soľ na roky 2024 a 2025. Poslanci k tomuto bodu 

programu nemali žiadne pozmeňujúce návrhy a pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za 

predložené stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2024 a 2025 a k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2023. 

 
Uznesenie č. 16/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

 

8. Návrh VZN č. 56/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ  

 
Starosta obce vysvetlil, že prijatím VZN č. 56/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ (VZN č. 56/2022) sa zvýšia 

poplatky za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu pre právnické a fyzické osoby v zmysle 

platného zákona, ktorý neumožňuje, aby obec finančne prispievala na jeho likvidáciu, či odvoz. 

Pracovníčka OcÚ Soľ Jana Gavaľová poslancom vysvetlila všetky navrhnuté zmeny, najmä 

zvýšenie poplatku sadzby dane za jedného psa z 3,50 Eur na 5,0 EUR a tiež sadzby za 

komunálny odpad pre fyzické osoby na 0,0554 Eur za osobu a kalendárny deň, t. j. 20,22 EUR. 

V diskusii poslankyňa Martina Tirpáková navrhla ponechať poplatok za jedného psa 

v pôvodnej výške, t. j. 3,50 Eur. Zástupca starostu Juraj Sukovský navrhol poplatok za 

komunálny odpad zaokrúhliť na celé centy.  

Starosta obce dal hlasovať za navrhnuté zmeny poplatkov uvedených v návrhu VZN č. 

56/2022: 

1. Návrh na zmenu sadzby dane za jedného psa – v Článku III, § 9 bod 4) – z navrhnutých 5,0 

EUR na pôvodných 3,50 EUR. 



2. Návrh na zmenu sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady –  

v Článku VIII, § 14 bod 3a) – z navrhnutých 0,0554 EUR za osobu a kalendárny deň na  

0,057 EUR za osobu a kalendárny deň, t. j. 20,80 EUR. 

 

Hlasovanie poslancov o zmenách v predloženom návrhu VZN č. 56/2022:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  1 (Mgr. Jana Bertová) 

 

Starosta obce prítomných poslancov vyzval na predloženie ďalších návrhov a pripomienok. 

Keďže nikto ďalšie pripomienky a návrhy nepredniesol, starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh na zmenu VZN č. 56/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ . 

 
Uznesenie č. 17/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

  

 

9. Návrh VZN č. 57/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2023 

 
Mgr. Anna Hurná podľa pripraveného materiálu vysvetlila, že výška dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa, žiaka na rok 2023 – na dieťa MŠ bude 2 577,-€, na žiaka školského klubu detí 

718,-€ a na žiaka ZŠ (potenciálneho stravníka) 260,-€. Taktiež objasnila, aký je vývoj 

uvedených dotácii a čo ich ovplyvňuje. Aktuálne sú stravníkmi nielen deti, ale aj učitelia, 

zamestnanci a iní, takže denne sa uvarí približne 160 obedov spolu pre všetkých stravníkov.  

Bez ďalších pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Starosta obce dal hlasovať za pripravený 

návrh uznesenia na zmenu VZN č. 57/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2023. 

 

Uznesenie č. 18/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

 

10. Návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2023 a na roky 2024, 2025 

 
Riadite ZŠ podrobne vysvetlil všetky položky rozpočtu ZŠ na rok 2023 a na roky 2024, 2025 

podľa pripraveného materiálu. Rozpočet bol vypracovaný podľa pokynov Ministerstva školstva 

SR a smernica na vypracovanie bola dodržaná. Rozpočet bol vypracovaný zvlášť pre ZŠ, 

školskú jedáleň, školský klub detí, vzdelávacie poukazy, príspevok na asistenta pre žiakov zo 



sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na asistenta pre žiaka so zdravotným 

postihnutím.  K materiálu – návrh rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2023 a na roky 2024, 2025  nemali 

poslanci pripomienky ani dotazy, preto dal starosta obce za tento návrh hlasovať. 

 
Uznesenie č. 19/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

 

11. Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2023 a na roky 2024, 2025 

 
Mgr. Anna Hurná, ktorá Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2023 a na roky 2024 a 2025 

vypracovala, postupne prezentovala jednotlivé položky bežných a kapitálových príjmov 

a výdavkov. Kapitálové príjmy a výdavky podrobne vysvetlila, oboznámila poslancov 

s počtom podaných žiadostí o NFP, výškach spolufinancovania a pod. Taktiež vysvetlila bežné 

príjmy a výdavky, ich pohyb a použitie. V závere skonštatovala, že rozpočet na rok 2023 je 

vyrovnaný, príjmy sa rovnajú výdavkom. V diskusii starosta obce prečítal žiadosti organizácií 

pôsobiacich v Soli, ktoré žiadali o finančné príspevky na rok 2023. Poslanci sa po vzájomnej  

diskusii stotožnili s návrhom starostu obce, aby napriek nepriaznivej ekonomickej situácii 

prispeli organizáciám v rovnakej výške, ako v roku 2022 a aby príspevky boli vyplatené 

minimálne na dvakrát a aby boli použité najmä na materiálne skvalitňovanie aktivít organizácií. 

Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia – návrh rozpočtu obce Soľ na rok 

2023 a na roky 2024 a 2025. Po ukončení diskusie dal starosta obce hlasovať za pripravený 

návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 20/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

 

12. Návrh programového rozpočtu obce Soľ na rok 2023 a na roky 2024, 

2025 
 

Mgr. Anna Hurná vypracovala Návrh programového rozpočtu na roky 2023 a na roky 2024, 

2025 v tabuľkovej a textovej podobe. Podľa pripraveného materiálu predniesla jednotlivé 

položky príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu s rozdelením bežných a kapitálových príjmov  

a výdavkov na roky 2023 a na roky 2024, 2025. Podrobne komentovala programy 

a podprogramy od 1 až po 5. Bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov prítomných 

poslancov. Starosta obce dal za pripravený návrh programového rozpočtu na rok 2023 a na 

roky 2024, 2025 hlasovať. 

 
Uznesenie č. 21/2022 



Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

 

13. Návrh na zmenu Uznesenia OZ obce Soľ č. 261/2021 zo dňa 24.11.2021 

 
Starosta obce vysvetlil, že obec po ukončení projektu: ,,Podpora prístupu k pitnej vode v obci 

Soľ – výstavba a rozšírenie miestneho vodovodu – Lokalita L3“, na 26. zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Soľ dňa 24.11.2021 požiadala o preklenovací úver vo výške 74 598,34 EUR 

so splatnosťou do 12/2022, z dôvodu potreby uhradenia faktúr za stavené práce. Následne bola 

obcou vyhotovená Žiadosť o platbu č. 312061APC2500101, ktorá Sprostredkovateľským 

orgánom OPĽZ-MV SR nie je uhradená, z dôvodu opakovanej žiadosti o uznanie výdavkov do 

výšky schválených celkových oprávnených výdavkov. Z uvedených dôvodov je potrebné 

predĺžiť splatnosť preklenovacieho úveru z 12/2022 na 06/2023. Poslanci nemali 

k prednesenému bodu žiadne pripomienky a návrhy, preto starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 

 

 
Uznesenie č. 22/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

 

14. Návrh na schválenie preklenovacieho úveru pre projekt Zhodnotenie 

biologicky rozložiteľného odpadu v obci Soľ 

 
Starosta obce vysvetlil, že z dôvodu uzavretia štátnej pokladnice a potreby úhrady stavebných 

prác v rámci projektu ,,Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Soľ“ je 

potrebné požiadať o preklenovací úver od Všeobecnej úverovej banky a. s.. Poslanci 

k prednesenému bodu nemali pripomienky a doplnenia, preto starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 23/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

 

15. Návrh na predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Soľ na roky 2015-2022 



Starosta obce vysvetlil, že dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) 

je podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové 

projekty obce. Aktuálne platným rozvojovým dokumentom obce je „Program rozvoja obce Soľ 

na roky 2015-2022“. Obecné zastupiteľstvo v Soli schválilo tento strategický dokument na 

svojom rokovaní dňa 26.10.2015 Uznesením č. 79/2015. Platnosť uvedeného dokumentu končí 

k 31.12.2022. Vzhľadom na účel zabezpečenia podmienky disponovania strategickým 

rozvojovým dokumentom pri predkladaní žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu a z doplnkových zdrojov, je potrebné predĺženie platnosti aktuálne platného 

strategického dokumentu PHSR obce Soľ na roky 2015-2022 do času schválenia nového 

dokumentu, t. j. do 30.06.2023. Poslanci k uvedenému bodu nemali pripomienky a návrhy, 

preto starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 24/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

 

16. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov k 31.12.2022  

 
Ing. Monika Sukovská prítomným poslancom vysvetlila, že obec Soľ ako účtovná jednotka 

vykonáva inventarizáciu hmotného majetku raz za dva roky, Základná škola Soľ s právnou 

subjektivitou vykonáva inventarizáciu hmotného majetku každý rok. Poslednú inventarizáciu 

hmotného majetku vykonala obec Soľ a Základná škola Soľ k 31.12.2021. Na základe týchto 

skutočností starosta obce obecnému zastupiteľstva predniesol Príkaz starostu na vykonanie 

riadnej inventarizácie – dokladovej a fyzickej inventúry majetku, pohľadávok, záväzkov, zásob 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022 pre účtovnú jednotku Obec Soľ a dokladovej 

a fyzickej inventúry majetku, pohľadávok, záväzkov, zásob a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2022 pre účtovnú jednotku Základná škola Soľ. Poslanci k tomuto bodu nemali žiadne 

pripomienky a návrhy na zmeny, preto starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie č. 25/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

 

17. Návrh na vyradenie hnuteľného majetku ZŠ Soľ a jeho fyzickú 

likvidáciu 

 
 

Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že predmetom predkladaného návrhu je návrh na vyradenie 

a fyzická likvidáciu hnuteľného majetku Základnej školy Soľ v celkovej zostatkovej cene 



38 948,76 € a drobného hmotného majetku v celkovej obstarávacej cene 14 376,97 €. ZŠ Soľ 

snávrh na vyradenie majetku odôvodňuje jeho poškodením a zničením v dôsledku požiaru 

budovy – Sklad peletiek a náradia dňa 10.03.2022. Návrh bol prerokovaný vyraďovacou 

komisiou ZŠ, ktorá vykonala fyzickú a dokladovú kontrolu majetku navrhovaného na 

vyradenie a ktorá zároveň skonštatovala, že majetok navrhovaný na vyradenie je značne 

zničený, poškodený, nefunkčný a nemôže už slúžiť svojmu účelu. Likvidačná komisia ZŠ 

navrhla na základe rozhodnutia vyraďovacej komisie zo dňa 31.07.2022 spôsob likvidácie 

majetku navrhovaného na vyradenie, a to v prípade dlhodobého majetku asanáciou budovy 

a v prípade drobného hmotného majetku jeho fyzickou likvidáciou odvozom na zberný dvor 

a sutiny na skládku. Asanácia budovy bola z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu likvidácie 

zhoreniska vykonaná do začiatku výučby v školskom roku 2022/2023. ZŠ Soľ žiada obecné 

zastupiteľstvo o prerokovanie návrhu na vyradenie a fyzickú likvidáciu majetku zničeného 

požiarom. V diskusii sa Mgr. Michal Kurej opýtal na konkrétne položky navrhnutého majetku 

na vyradenie. Ing. Monika Sukovská najprv prečítala niektoré položky a neskôr predložila 

prítomným prílohu so zoznamom konkrétneho majetku na vyradenie. Poslanci nemali ďalšie 

otázky, návrhy a pripomienky, preto starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na 

uznesenie o vyradení hnuteľného majetku ZŠ Soľ a jeho fyzickú likvidáciu. 

 
Uznesenie č. 26/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

 

18. Prejednanie žiadostí 

 
Katarína Ujčeková – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku (parcela C 378) – obecné 

zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom uvedeného pozemku z dôvodu, že daný nehnuteľný 

majetok obec nemá ako prebytočný a neupotrebiteľný a neplánuje s jeho zaradením do danej 

kategórie. Obecné zastupiteľstvo odporúča žiadateľke, aby požiadala o dlhodobý prenájom, 

resp. o prepožičanie nehnuteľnosti.    

Hlasovanie poslancov:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

COSMETICS Mária Šrojtová – žiadosť o schválenie otváracích hodín v čase od 08.30 hod. 

do 15.30 hod., od pondelka do soboty. Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia 

o schválení otváracích hodín v prevádzke Soľ č. 7.  

 

Uznesenie č. 27/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 



Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Soľ – žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových 

priestorov v Komunitnom centre v Soli. Starosta obce dal hlasovať za výpožičku nebytových 

priestorov v budove Komunitného centra, súp. č. 493, vo vlastníctve obce Soľ, Apoštolskej 

cirkvi na Slovensku, zbor Soľ, Soľ 532, 094 35 Soľ za účelom organizovania stretnutí mládeže 

a kresťanských aktivít za nasledovných podmienok: doba výpožičky od 01.01.2023 do 

31.12.2025, v dňoch piatok, sobota a nedeľa, v čase - piatok od 17.00 hod. do 19.00 hod, sobota 

od 17.00 hod. do 19.00 hod., nedeľa od 10.00 hod. do 12.00 hod. 

 

Uznesenie č. 28/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

Michal Mitáč - žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku (z parcely E 1314 odčlenenú 

parcelu C 1290/11) – obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom uvedeného pozemku 

z dôvodu, že daný nehnuteľný majetok obec nemá ako prebytočný a neupotrebiteľný 

a neplánuje s jeho zaradením do danej kategórie.   

 

Hlasovanie poslancov:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na 

prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre p. Jozefa Saraku. Obecné zastupiteľstvo žiadosť 

prejednalo a navrhlo príspevok vo výške 800 EUR (výplata štvrťročná). Starosta obce dal 

hlasovať za schválenie finančného príspevku vo výške 800 EUR. 

Hlasovanie poslancov:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

Žiadosti o byty 

Peter Kroka – žiadosť o pridelenie nájomného bytu. Vzhľadom k tomu, že momentálne obec 

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

Miroslav Goroľ – žiadosť o byt nižšieho štandardu. Vzhľadom k tomu, že momentálne obec 

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

Helena Vidličková – žiadosť o byt nižšieho štandardu. Vzhľadom k tomu, že momentálne obec 

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

Eva Zajacová – žiadosť o byt 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 byt nižšieho štandardu. Vzhľadom k tomu, že momentálne obec 

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



Jana 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.   

 

19. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné 

obdobie 2021 

 
Starosta obce predniesol list audítorky o vykonaní auditu účtovnej závierky účtovnej jednotky 

Obce Soľ k 31.12.2021. V závere audítorka skonštatovala, že pri kontrole neboli zistené 

nesprávnosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili finančnú situáciu účtovnej 

jednotky. Obec Soľ konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

Prítomní poslanci nemali námietky a doplňujúce pripomienky.  Starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 29/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

 

20. Návrh na kúpu úžitkového motorového vozidla 

 
Starosta obce vysvetlil poslancom, že aktuálne používané osobné motorové vozidlo je 

v nevyhovujúcom technickom stave a STK končí v marci 2023. Z uvedených dôvodov je 

potrebné zaobstarať nové alebo ojazdené vozidlo. Poslanci po vzájomnej diskusii súhlasili 

s nákupom vozidla po zistení výhodnejších podmienok kúpy. Starosta obce dal hlasovať za 

pripravený návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č. 30/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0 

 

 

21. Rôzne 
Starosta obce predniesol návrh na uskutočnenie akcie „Silvestrovského punču“ tak, ako to bolo 

v čase pred COVID-19. Poslanci s návrhom súhlasili.  

Starosta obce oznámil termíny ďalších zasadnutí obecného zastupiteľstva v prvom polroku 

2022 a to: 22.02.2022, 19.04.2022 a 14.06.2022. 

 

22. Diskusia 

 



Martina Tirpáková – požiadala o riešenie cestovného poriadku vlakov z dôvodu nevhodných 

odchodov z obce a tým aj príchodov do okresného mesta. Príchody sú nevyhovujúce tak pre 

žiakov základných a stredných škôl ako aj pracujúcich.  

Martina Tirpáková – požiadala o vyhlásenie zákazu používania petárd v čase mimo 

silvestrovskej noci z dôvodu rušenia kľudu v obci. 

Martina Tirpáková – sa na žiadosť občanov dotazovala, či je naplánovaná rekonštrukcia, resp. 

výstavba chodníkov (pokračovanie od kultúrneho domu v smere k Agrodružstvu v Soli). 

Starosta obce pripomienky k cestovnému poriadku a k používaniu petárd vzal na vedomie 

a v rámci možností ich bude riešiť. K dotazovaniu občanov ohľadom rekonštrukcie chodníkov 

vysvetlil, že je podaná žiadosť o NFP, čaká sa na vyhodnotenie o jej schválení, resp. 

neschválení. V prípade neúspešnosti žiadosti o NFP obec rozhodne o ďalšom postupe danej 

investície.  

 

23. Záver  
 

Starosta obce v závere prečítal štatistické údaje o narodených (43), zomrelých (28), sobášoch 

(20), odsťahovaných (56) a prisťahovaných (26). 

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

zastupiteľstva za spoluprácu a 1. zasadnutie ukončil. 
 

 

 

 

Zapísala:          ............................................. 

   

Overovatelia:            ........................................                          

 

                                   ........................................ 

            

 

 

                   Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 
 


