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________________________________________________________ 

Z Á P I S N I CA 

z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Soli, 

konaného dňa 14.10.2022 o 17.00 hod. 

v jedálni ZŠ v Soli 
 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 

 
Starosta obce Ing. Jozef Berta všetkých prítomných privítal na 34. zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva (OZ) obce Soľ. Skonštatoval, že zasadnutie sa môže začať, je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov. Starosta obce za zapisovateľku určil Mgr. Katarínu 

Adamovú, za overovateľov zápisnice Martinu Tirpákovú a Juraja Sukovského. Do návrhovej 

komisie navrhol poslancov Ing. Máriu Onderkovú, Mgr. Michala Kureja a Mgr. Tatianu 

Kmecovú 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:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 

Starosta obce prečítal program 34. zasadnutia OZ.  

 

Program zasadnutia bude nasledovný: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Soľ a MŠ Soľ za školský rok 2021/2022. 

4. Schválenie kontokorentného úveru na obdobie 11/2022 – 11/2023. 

5. Majetkové prevody. 

6. Prejednanie žiadostí. 

7. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018 – 2022. 

8. Rôzne. 

9. Diskusia. 

10. Záver. 

 

Starosta obce dal hlasovať za prečítaný program zasadnutia. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia. 

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 

Starosta obce prítomných poslancov vyzval na predloženie zmien a doplnenie programu, 

nikto nenavrhol zmeny ani doplnenie programu.  
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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 21 prijatých uznesení (č. 317/2022-337/2022) z 

33. 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. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Uznesenie č. 338/2022 

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 

 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Soľ a MŠ Soľ za školský rok 

2021/2022 

 
Starosta obce predniesol pripravenú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Soľ za 

školský rok 2021/2022 a následne Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Soľ za školský 

rok 2021/2022. Informoval o pedagogických zamestnancoch, o rade školy, o počte detí, o 

aktivitách škôl, o projektoch, o inšpekčnej činnosti, o priestorových a materiálno-technických 

podmienkach a o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacích činností škôl a o 

cieľoch, ktoré si školy určili. Ďalšie informácie poskytol o dochádzke žiakov, o dosahovaní 

úspechov v učení, o výsledkoch na rôznych súťažiach a o ich ďalších aktivitách. Do diskusie 

sa nikto z prítomných neprihlásil, nikto z prítomných poslancov nemal k tomuto bodu 

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

uznesenie o schválení predložených správ z MŠ a ZŠ Soľ. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Uznesenie č. 339/2022 

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 

 

4. Schválenie kontokorentného úveru na obdobie 11/2022 – 11/2023. 
 

Starosta obce vysvetlil potrebu kontokorentného úveru na financovanie potrieb bežného 

rozpočtu na obdobie od 11/2022 do 11/2023 vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky obce 

a dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. Kontrolór obce Ing. Ján Koscelník prejavil  

svoje súhlasné stanovisko k schváleniu úveru, ktorý je v súlade s ustanoveniami príslušných 

zákonov. Starosta obce otvoril diskusiu. Bez pripomienok a návrhov prítomných poslancov, 

preto dal starosta obce hlasovať sa pripravené uznesenie. 

Uznesenie č. 340/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  
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Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 

 

5. Majetkové prevody 

 
Ing. Monika Sukovská vysvetlila, že ide o prevod majetku podľa Kúpnej zmluvy č. 7/2022 

do výlučného vlastníctva obce za dohodnutú kúpnu cenu 10,- €/m2 v celkovej výmere 156 m2. 

Dôvodom prevodu nehnuteľností je majetkovo-právne usporiadanie vlastníctva k pozemkom 

pre výstavbu miestnej komunikácie pre peších. K uvedenému prevodu majetku kúpou 

poslanci nemali pripomienky a námietky, preto starosta obce dal hlasovať za pripravený 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 341/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 
5/1 Starosta obce vysvetlil, že je potrebná prekládka elektrického stĺpa z dôvodu výstavby 

chodníka (pred pekárňou Raslen). Stĺp sa premiestni z pozemku obce taktiež na pozemok 

obce, ale pred prekládkou je potrebné uzatvoriť Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy – zmluvu 

o zriadení vecného bremena. Obsahom vecného bremena bude povinnosť obce strpieť 

umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva na pozemku tak, ako to 

bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena. K problematike 

vecného bremena poslanci nemali pripomienky a námietky, preto starosta obce dal hlasovať 

za pripravený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 342/2022 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 

 

6. Prejednanie žiadostí 

 
Amália Zajacová – žiadosť o pridelenie nájomného bytu, resp. ponechanie bytu v obci s. č. 

403/3. Obec Soľ aktuálne nemá voľné byty, odporúča požiadať o pridelenie bytu, resp. 

ponechanie bytu po usporiadaní rodinných vzťahov. 

 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   
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Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 

Iveta Jurečková – žiadosť o pridelenie sociálneho bytu. Vzhľadom k tomu, že momentálne 

obec Soľ nemá žiadne voľné byty, OZ navrhlo zaradiť žiadateľa o byt do evidencie žiadateľov 

o nájomné byty. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 

 

Imrich Kovács – žiadosť o pridelenie jednoizbového bytu. Vzhľadom k tomu, že 

momentálne obec Soľ nemá žiadne voľné byty, OZ navrhlo zaradiť žiadateľa o sociálny byt 

do evidencie žiadateľov o nájomné byty. 

Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu:  

Za:   7   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0    

Neprítomní: 2 (Jozef Halas, Jozef Krištan) 

 

 

 

7. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018 – 2022 

 
Starosta obce odprezentoval činnosť poslancov a zamestnancov obecného úradu za uplynulé 

volebné obdobie, vymenoval zrealizované projekty a ostatné činnosti v obci, poukázal na 

vývoj obce, na zlepšenie kvality bývania v obci a v závere všetkým poďakoval za ich prácu. 

 

8. Rôzne 

 
Starosta obce poskytol poslancom informáciu o výzve z Plánu obnovy na výstavbu, resp. 

rekonštrukciu sociálnych zariadení. Poslanci s víziou rekonštrukcie starej materskej školy 

súhlasili s tým, aby sa pamätalo aj na potrebu financovania chodu prevádzky po ukončení 

realizácie stavby. 

 

9. Diskusia 

 
Starosta obce poslancov informoval o ponuke „NAPOJ SA“ Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti a. s. závod Vranov nad Topľou, t. j. o možnosti bezplatného napojenia sa na 

verejný vodovod. Taktiež podal informáciu o prísľube uvedenej spoločnosti spolufinancovať 

rozšírenie kanalizácie o stoku X – pre 5 rodinných domov na ľavej strane v smere do 

Hlinného, avšak je to iba v štádiu úvodného riešenia.    
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10. Záver 

 
Ing. Mária Onderková – poďakovala starostovi obce a pracovníčkam obce za spoluprácu vo 

všetkých smeroch a taktiež za organizáciu všetkých spoločenských a kultúrnych podujatí. 

Kontrolór obce Ing. Ján Koscelník – poďakoval za spoluprácu starostovi obce, všetkým 

poslancom a zamestnancom obce počas uplynulých šiestich rokov. 

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

Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 34. zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

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

 

 

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

     

                  

        Juraj Sukovský    ............................................

          

      

 

               Ing. Jozef Berta 

                starosta obce 


