
O B E C       S O Ľ 

 

 

Z Á P I S N I CA 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli,  

konaného dňa 23.11.2022 o 17.00 hod. 

v jedálni ZŠ Soľ 
 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 
 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva.  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.  

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.  

7. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom 

zriadení. 

8. Zriadenie obecnej rady, určenie jej práce a voľba jej členov.  

9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.  

10. Návrh na delegovanie 4 zástupcov zriaďovateľa do Rady ZŠ Soľ a 2 zástupcov 

zriaďovateľa do Rady MŠ Soľ.  

11. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle               

§ 4  ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.  

12. Prerokovanie platových pomerov starostu obce Soľ. 

13. Príprava návrhu rozpočtu obce Soľ na rok 2023 a na roky 2024,2025. 

14. Rôzne. 

15. Diskusia. 

16. Záver. 
 
 

1. Otvorenie 
 

Starosta obce privítal novozvolených poslancov a všetkých prítomných a otvoril ustanovujúce 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva Soľ. 

 

 

 



2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Starosta obce za zapisovateľa určil Mgr. Katarínu Adamovú a za overovateľov zápisnice určil 

Martinu Tirpákovú a Petra Manduľáka. Do návrhovej komisie určil Mgr. Janu Bertovú, Juraja 

Sukovského a Mgr. Michala Kureja. 

 

 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 

Mgr. Jarmila Maťašovská, predsedníčka miestnej volebnej komisie, oznámila výsledky 

volieb do orgánov samosprávy obce - za starostu obce Soľ a za poslancov Obecného 

zastupiteľstva Soľ podľa výsledkov z komunálnych volieb konaných dňa 29.10.2022. 

Odovzdala osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva.  

 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
 

Ing. Jozef Berta zložil sľub novozvoleného starostu obce.  

 

 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 

Poslanci Mgr. Jana Bertová, Jozef Ďuďa, Mgr. Tatiana Kmecová, Mgr. Michal Kurej, 

Peter Manduľák, Daniel Nutár, Juraj Sukovský, Ján Šopiak, Martina Tirpáková zložili 

sľub poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

 

Starosta obce Ing. Jozef Berta predniesol príhovor novozvoleného starostu obce pri uvedení 

do funkcie. Poďakoval všetkým voličom za hlasy vo voľbách a prejavenú dôveru s vedomím 

zodpovednosti pri riadení obce. Novozvoleným poslancom poprial veľa pevného zdravia  

a chuti riešiť problémy obce.  

Starosta obce následne prečítal pripravený návrh na uznesenie o výsledkoch volieb, 

o predpísaných sľuboch starostu obce a poslancov a o vystúpení novozvoleného starostu obce. 

 

Uznesenie č. 1/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný:  0  

 

 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva  

Starosta obce prečítal program ustanovujúceho zasadnutia (od 6. bodu po 16. bod) a vyzval 

prítomných na predloženie zmien alebo doplnenie programu. Prítomní poslanci nemali 



doplňujúce návrhy a pripomienky, preto starosta obce dal hlasovať za schválenie programu 

ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu ustanovujúceho zasadnutia:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný:  0  

 

 

7. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 

zákona o obecnom zriadení 
 

Starosta obce oznámil, že funkciou „zástupca starostu obce“ poveruje poslanca obecného 

zastupiteľstva Juraja Sukovského na celé funkčné obdobie rokov 2022-2026. Súčasne 

oznámil, že podľa § 13b, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení, ak je v obci 

zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom. 

 

Uznesenie č. 2/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomný:  0  

 

Starosta obce prítomných poslancov vyzval, aby predložili návrh na schválenie poslanca 

obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ) 

v súlade so znením § 12 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení. Starosta obce navrhol 

na  zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona 

SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení poslankyňu Mgr. Janu Bertovú a dal za tento návrh 

hlasovať. 

 

Uznesenie č. 3/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  1 (Mgr. Jana Bertová)    

Neprítomný:  0  

 

8. Zriadenie obecnej rady, určenie jej práce a voľba jej členov 

Starosta obce prítomných poslancov vyzval, aby predložili návrh na zriadenie obecnej rady na 

celé funkčné obdobie. V zložení obecnej rady sa má prihliadať na zastúpenie politických strán, 

politických hnutí a nezávislých poslancov. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným 

a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, plní úlohy podľa rozhodnutia obecného 

zastupiteľstva a plní tiež funkciu poradného orgánu starostu. Obecná rada sa schádza podľa 



potreby, najmenej raz za tri mesiace, zasadnutia zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu 

a je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.  

Martina Tirpáková navrhla za členov obecnej rady troch poslancov, ktorý vo voľbách získali 

najväčší počet hlasov, t. j. Juraja Sukovského, Mgr. Janu Bertovú a Mgr. Tatianu Kmecovú. 

Daniel Nutár navrhol za členov obecnej rady dvoch poslancov, a to Mgr. Michala Kureja 

a Mgr. Tatianu Kmecovú, keďže zástupca starostu Juraj Sukovský je členom obecnej rady 

podľa § 13b, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení. 

 

Starosta obce dal hlasovať za 1. návrh, za každého navrhnutého člena zvlášť. 

 

Hlasovanie za člena obecnej rady – navrhnutá Mgr. Jana Bertová. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  1 (Mgr. Jana Bertová)    

Neprítomný:  0  

 

Hlasovanie za člena obecnej rady – navrhnutá Mgr. Tatiana Kmecová. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  1 (Mgr. Tatiana Kmecová)    

Neprítomný:  0  

 

Starosta obce skonštatoval, že za navrhnuté poslankyne do obecnej rady hlasovali všetci 

prítomní poslanci jednohlasne, hlasovania sa zdržali iba navrhnuté poslankyne. Z uvedeného 

vyplynulo, že nie je potrebné hlasovať za 2. návrh. Starosta obce dal hlasovať za pripravený 

návrh uznesenia o zriadení obecnej rady v počte 3 členov a to Juraj Sukovský, Mgr. Jana 

Bertová a Mgr. Tatiana Kmecová.   

 

Uznesenie č. 4/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0  

 

 

9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov 

a členov 
 

Starosta obce prítomných oboznámil, že je potrebné zvoliť jedného predsedu a dvoch členov 

vyraďovacej a likvidačnej komisie. Vysvetlil, že podľa  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov § 15 obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako 

svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené 

z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Starosta obce vyzval 

poslancov, aby dávali návrhy. Starosta obce do komisie navrhol Martinu Tirpákovú, Daniela 

Nutára a Jána Šopiaka.  Za predsedu vyraďovacej a likvidačnej komisie navrhnutí členovia 



komisie určili Martinu Tirpákovú. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia 

o zriadení vyraďovacej a likvidačnej komisie v počte 3 členov, o náplni práce komisie 

a návrhu, aby predsedom komisie bola Martina Tirpáková a členmi komisie Daniel Nutár a Ján 

Šopiak. 

 

Uznesenie č. 5/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0  

 

Starosta obce vysvetlil, že podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov deklaruje povinnosť obce zriadiť komisiu 

zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Zloženie komisie by malo odzrkadľovať politické zloženie zastupiteľstva a predmetom činnosti 

komisie ochrany verejného záujmu je posudzovanie dodržiavania ústavného zákona o ochrane 

verejného záujmu verejnými funkcionármi, t. j. starostom obce. Ústavný zákon o ochrane 

verejného záujmu v čl. 7 upravuje preverenie písomného oznámenia, ktoré je verejný 

funkcionár povinný podať komisii obecného zastupiteľstva do 30 dní odo dňa, keď sa ujal 

výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka za 

predchádzajúci kalendárny rok. Komisia je oprávnená v prípade pochybností o úplností alebo 

pravdivosti písomného oznámenia požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie. Ak komisia 

ochrany verejného záujmu obecného zastupiteľstva nepovažuje podané vysvetlenie za 

dostatočné, je oprávnená dať podnet na začatie konania obecnému zastupiteľstvu. Poslanci po 

vzájomnej dohode navrhli, aby členmi komisie boli Mgr. Tatiana Kmecová, Ján Šopiak, Jozef 

Ďuďa, Martina Tirpáková, Peter Manduľák a Mgr. Michal Kurej. Za predsedu komisie určili 

Mgr. Tatianu Kmecovú. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia o zriadení 

komisie zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v počte 6 členov. 

Uznesenie č. 6/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0  

 

 

10. Návrh na delegovanie 4 zástupcov zriaďovateľa do Rady ZŠ Soľ a 2 

zástupcov zriaďovateľa do Rady MŠ Soľ 
 

Starosta obce vysvetlil poslancom, že na základe výsledkov komunálnych volieb v obci Soľ, 

ktoré sa uskutočnili 29.10.2022 došlo k personálnym zmenám v poslaneckom zbore obecného 

zastupiteľstva v Soli. Táto skutočnosť sa premieta v potrebe zmien a doplnenia delegovaných 

zástupcov zriaďovateľa do školských rád. Obecné zastupiteľstvo je vecne príslušné navrhnúť 

na delegovanie 4 zástupcov zriaďovateľa do Rady ZŠ Soľ a 2 zástupcov zriaďovateľa do Rady 



MŠ Soľ. Z uvedených dôvodov vyzval poslancov, aby najprv predniesli návrhy na zástupcov 

zriaďovateľa do Rady ZŠ Soľ. 

Starosta obce predniesol 1. návrh – Peter Manduľák, Mgr. Jana Bertová, Martina Tirpáková, 

Jozef Ďuďa. S návrhom súhlasili poslanci Mgr. Tatiana Kmecová, Daniel Nutár, Juraj 

Sukovský. 

Mgr. Jana Bertová predniesla 2. návrh – Ján Šopiak. Poslanec Ján Šopiak neprijal návrh, aby 

bol zástupcom zriaďovateľa do Rady ZŠ Soľ.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh, aby zástupcami zriaďovateľa v Rade ZŠ Soľ boli Peter 

Manduľák, Mgr. Jana Bertová, Martina Tirpáková, Jozef Ďuďa. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0  

 

 

Starosta obce vyzval poslancov, aby predniesli návrhy na zástupcov zriaďovateľa do Rady MŠ 

Soľ. 

Juraj Sukovský predniesol návrh – Mgr. Michal Kurej, Mgr. Tatiana Kmecová. Ďalší návrh 

na zástupcov zriaďovateľa do Rady MŠ Soľ nebol poslancami prednesený, preto dal hlasovať 

aby zástupcami zriaďovateľa v Rade MŠ Soľ boli Mgr. Michal Kurej a Mgr. Tatiana Kmecová.  

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0  

 

Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia na delegovanie 4 zástupcov 

zriaďovateľa do Rady ZŠ Soľ a 2 zástupcov zriaďovateľa do Rady MŠ Soľ. 

 

Uznesenie č. 7/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0  

 

 

11.  Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením 

v zmysle § 4  ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine 
 

Starosta obce predniesol návrh na určenie poslancov, ktorí budú poverení sobášením,  

a to Mgr. Janu Bertovú a zástupcu starostu Juraja Sukovského. Poslanci iný návrh nepredniesli, 

preto starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia o poverení poslancov sobášením. 

 

Uznesenie č. 8/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  



Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0  

 

 

12.  Prerokovanie platových pomerov starostu obce Soľ 

Zástupca starostu Juraj Sukovský vysvetlil, že v súlade s novelou  Zákona č. 253/1994  

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest platnou od 

01.12.2018 podľa § 3 ods. 1 starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 (starostovia 

sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce 

alebo mesta). Podľa § 4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené  

v § 3 ods. 1. Zástupca starostu Juraj Sukovský navrhol, aby obecné zastupiteľstvo zvýšilo plat 

starostuo 60 %. Poslanci nemali iné návrhy, preto zástupca starostu dal hlasovať za pripravený 

návrh uznesenia o určení mesačného platu starostu. 

 

Uznesenie č. 9/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0  

 

Zástupca starostu Juraj Sukovský poslancom vysvetlil, že ak je starosta opätovne zvolený 

do funkcie, jeho predchádzajúce funkčné obdobie musí byť vysporiadané i z hľadiska 

dovolenky, v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z., ako keby došlo k personálnej výmene 

vo funkcii starostu. Jeho dovolenka preto neprechádza do ďalšieho funkčného obdobia jeho 

funkcie, ale jej nevyčerpaný zostatok sa preplatí. Zákonnou podmienkou je, že o tom rozhodne 

obecné zastupiteľstvo. Z uvedeného dôvodu navrhol náhradu platu starostovi obce za 

nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 15 dní. Poslanci k uvedenému návrhu nemali pripomienky, 

preto zástupca starostu dal hlasovať za pripravený návrh o náhrade platu starostovi obce za 

nevyčerpanú dovolenku. 

 

Uznesenie č. 10/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   9   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0   

Neprítomný:  0  

 

 

13.  Príprava návrhu rozpočtu obce Soľ na rok 2023 a na roky 2024, 2025 

Mgr. Anna Hurná, prítomným poslancom podrobne vysvetlila, akým spôsobom pripravuje 

Návrh rozpočtu obce Soľ na rok 2023 a na roky 2024, 2025. Podľa pripraveného dokumentu, 

ktorý mali poslanci k dispozícii, vysvetľovala postupne všetky položky v príjmovej a výdajovej 

časti. V diskusii odpovedala na otázky poslancov a vykladala, na ktoré položky je potrebné sa 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/253/20181201#paragraf-4.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/253/20181201#paragraf-3.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/253/20181201#paragraf-3.odsek-1


konkrétnejšie zamerať  a porozmýšľať o nich do ďalšieho rokovania, kedy sa rozpočet obce 

bude schvaľovať. 

 

 

14.  Rôzne 

Starosta obce oznámil termín ďalšieho zasadnutia, 14.12.2022. 

Starosta obce poslancov oslovil, aby sa vyjadrili, akú kultúrnu akciu počas vianočných 

sviatkov má obecný úrad pripraviť. Navrhol dve akcie, Vianočnú akadémiu dňa 18.12.2022 

alebo Silvestrovský punč dňa 31.12.2022. Mgr. Gabriela Mrusková vysvetlila priebeh 

a program navrhnutých akcií. Poslanci sa po vzájomnej diskusii zhodli na Vianočnej akadémii.  

 

 

15.  Diskusia 

 

 

16.  Záver 

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

Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a ustanovujúce zasadnutie ukončil. 
 

 

 

 

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

   

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

 

                             Peter Manduľák    ........................................ 

            

 

 

                   Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 
 


