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UZNESENIA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 1.4.2015 o 17,30 hod. na Obecnom úrade Soblahov. 
Uznesenie č. 14/2-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.2/2015 o poskytovaní sociálnych 
služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby. 
 

Uznesenie č. 15/2-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ prerokovalo  pripomienky k návrhu VZN č. 3/2015. 
B/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.3/2015 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.  
 

Uznesenie č. 16/2-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ prerokovalo Zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam a inžinierskym stavbám 
(sieťam) kúpou v lokalite Palmovská – za horizontom v rozsahu stavebných objektov: SO 02 
predĺženie vodovodu, SO 04 kanalizácia splašková medzi obcou Soblahov a spoločnosťou 
LESTOA, s.r.o. Bratislava, Nejedlého 51.  
B/ doporučuje starostovi obce, aby podpísanie uvedenej zmluvy bolo riešené spolu 
s vkladom prevzatého majetku obce Soblahov, ako nepeňažného vkladu do Základného 
imania akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. so sídlom v Trenčíne. 
 

Uznesenie č. 17/2-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje použitie pozemku parc. č. 902 v k.ú. Soblahov vo vlastníctve obce Soblahov pre 
umiestnenie stavby premostenia prítoku Soblahovského potoka na pozemok parc. č. 1119/1 
v k.ú. Soblahov vo vlastníctve Agnesy Miškechovej, Soblahov 256. 

 
Uznesenie č. 18/2-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje odpredaj pozemku -  novo vzniknutá parcela C KN č. 902/2 – zastavaná plocha 
o výmere 44 m2 v k.ú. Soblahov podľa  GP č.36335924-040-15, ktorá vznikla odčlenením od 
pôvodnej parcely č. 902 vo vlastníctve obce Soblahov vedenej na LV č. 1, ako prípad 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, pre Jozefa Šedivého a manželku Máriu Šedivú, rod. 
Halgošovú, obaja bytom Soblahov 248 z dôvodu, že odpredávaný pozemok je oplotený spolu 
s priľahlým pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a túto časť pozemku dlhodobo užívajú 
žiadatelia.  
Zámer odpredať časť pozemku parc. č. 902  o výmere  44 m2 v katastrálnom území Soblahov, 
ako prípad osobitného zreteľa bol zverejnený na webovej stránke obce a na  úradnej tabuli 
obce dňa 10.3.2015.  

Uznesenie č. 19/2-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje odpredaj pozemku - novo vzniknutá parcela C KN č. 902/2 – zastavaná plocha 
o výmere 44 m2 v katastrálnom území Soblahov do vlastníctva Jozefovi Šedivému 
a manželke Márii, rod. Halgošovej, obaja bytom Soblahov 248 za cenu 20 € /m2. Celková 
dohodnutá kúpna cena je vo výške 880 €. 
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Uznesenie č. 20/2-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje max. kapacitu 48 detí navštevujúcich MŠ Soblahov v šk. roku 2015/2016. 

Uznesenie č. 21/2-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje pridelenie 2-izbového obecného nájomného bytu č. 3 vo výmere 48,05 m2 na 2. 
poschodí v bytovom dome Soblahov 741 pre  Ľubomíra Teplana a manželku Zuzanu, bytom 
Soblahov 741 od 1.4.2015. 

 
Uznesenie č. 22/2-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje pridelenie 2-izbového obecného nájomného bytu č. 1 vo výmere 42,90 m2 na 2. 
poschodí v bytovom dome Soblahov 741 pre Janu Vojtekovú, bytom Soblahov 319 od 
1.4.2015. 

 
Uznesenie č. 23/2-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ vyhovuje protestu prokurátora Pd 56/15/3309-5 zo dňa 4.3.2015 proti VZN obce Soblahov 
č.2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – 
podnikateľov na území obce Soblahov- článku IV. Sankcie – pokuty. 
B/ ruší článok IV. Sankcie – pokuty predmetného VZN. 

Uznesenie č. 24/2-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č.1/2015 z 30.3.2015, Program: 6 Školstvo, 
Podprogram: 6.2 Základná škola. 

Uznesenie č. 25/2-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ prerokovalo výšku mesačného platu starostu obce podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, 
B/ schvaľuje mesačný plat starostu obce Soblahov podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších zmien a doplnkov a jeho zvýšenie o 30 %, t.j. v celkovej výške 2 209 € 
s účinnosťou od 1.4.2015. 
 

    

 

 

 
         Marian Hudec v.r. 
          starosta obce 
 
 
 
 


