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UZNESENIA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 10.6.2015 o 17,30 hod. na Obecnom úrade Soblahov. 
 

Uznesenie č. 26/3-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Soblahov za 
rok 2014.  
B/ schvaľuje Záverečný účet obce Soblahov za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez 
výhrad. 

 
Uznesenie č.27/3-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 71 523,29 € a zároveň čerpanie RF vo výške 
71 523,29 € na úhradu kapitálových výdavkov, obstaranie dlhodobého majetku. 
 

Uznesenie č.28/3-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov za I. štvrťrok 2015. 

Uznesenie č.29/3-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2015. 

Uznesenie č.30/3-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
A/ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015. 
B/ schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015. 

 
Uznesenie č.31/3-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
schvaľuje Program rozvoja obce Soblahov na roky 2015 – 2023.  
 

Uznesenie č.32/3-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
neschvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4041/2 v k.ú. Soblahov na 
základe žiadosti Jozefa Michalíka, Soblahov 460.  
 

Uznesenie č.33/3-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
schvaľuje v súlade s § 11 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
s prihliadnutím na § 6 ods. 12 písm. d/ zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení výšku finančného 
príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Soblahov, 
v centrách voľného času zriadených na území iných obcí alebo miest vo výške 60 € na dieťa 
na rok 2015, najviac 20 € na 1 akciu podľa vydokladovaných skutočných nákladov a 
priloženého zoznamu detí.  

Uznesenie č.34/3-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
A/ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na aktivity v Centre voľného času pri 
Základnej škole sv.Andreja-Svorada a Benedikta, ul. 1.mája 7 v Trenčíne v zmysle uzavretej 
zmluvy. 
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B/ doporučuje starostovi obce rokovať s Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Nitra 
o nových podmienkach zmluvy o poskytnutí dotácie na Centrum voľného času. 

 
Uznesenie č.35/3-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje finančný príspevok vo výške 100 € na športovo-súťažné podujatie  Deň rodiny 
podľa predloženej žiadosti pre Rímsko-katolícky farský úrad Soblahov na základe 
predložených dokladov. 
 

Uznesenie č.36/3-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na aktivity v letnom tábore v Dolnej Súči podľa 
predloženej žiadosti vo výške max. 20 € na dieťa na rok 2015 podľa vydokladovaných 
skutočných nákladov a priloženého zoznamu detí pre Rímsko-katolícky farský úrad Soblahov. 
 

Uznesenie č.37/3-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na náklady spojené s modlením detí v Rádiu 
Lumen podľa predloženej žiadosti vo výške max. 20 € na dieťa na rok 2015 podľa 
vydokladovaných skutočných nákladov a priloženého zoznamu detí pre Rímsko-katolícky 
farský úrad Soblahov. 

Uznesenie č.38/3-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí podľa predloženej 
žiadosti vo výške max. 20 € na dieťa na rok 2015 podľa vydokladovaných skutočných 
nákladov a priloženého zoznamu detí pre Cirkevnú materskú školu sv. Mikuláša v Soblahove. 
    

Uznesenie č.39/3-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na náklady spojené s organizovaním letného 
tábora detí hasičského krúžku podľa predloženej žiadosti vo výške max. 20 € na dieťa na rok 
2015 podľa vydokladovaných skutočných nákladov a priloženého zoznamu detí pre 
Dobrovoľný hasičský zbor Soblahov. 
 

Uznesenie č.40/3-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na plavecký kurz detí materskej školy podľa 
predloženej žiadosti vo výške max. 20 € na dieťa na rok 2015 podľa vydokladovaných 
skutočných nákladov a priloženého zoznamu detí pre ZŠ s MŠ Soblahov. 

 
Uznesenie č.41/3-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
schvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre žiakov základnej školy absolvujúcich 
lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz v šk. roku 2014- 2015 podľa predloženej žiadosti vo 
výške max. 20 € na dieťa na rok 2015 podľa vydokladovaných skutočných nákladov a 
priloženého zoznamu detí pre ZŠ s MŠ Soblahov.  
 

Uznesenie č.42/3-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
schvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre žiakov základnej školy na plavecký kurz, 
konaný v mesiacoch september, október 2015 podľa predloženej žiadosti vo výške max. 20 € 
na dieťa na rok 2015 podľa vydokladovaných skutočných nákladov a priloženého zoznamu 
detí pre ZŠ s MŠ Soblahov.  
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Uznesenie č.43/3-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
schvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre hráčov OŠK - žiakov a mladších žiakov na 
neplánované turnaje podľa predloženej žiadosti vo výške max. 20 € na dieťa na rok 2015 
podľa vydokladovaných skutočných nákladov a priloženého zoznamu detí pre Obecný 
športový klub Soblahov.  

Uznesenie č.44/3-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
schvaľuje termín na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky  na záujmové vzdelávanie 
detí vo veku 5-15 rokov na rok 2015 jednotlivými organizáciami do 30.9.2015. 

 
Uznesenie č.45/3-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
schvaľuje 
A/      predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu „ Modernizácia verejného 
osvetlenia v obci Soblahov “, ktorý je realizovaný obcou Soblahov, 
B/    zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
C/    zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytovaného NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 

Uznesenie č.46/3-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
schvaľuje vklad majetku obce Soblahov, ako nepeňažného vkladu do Základného imania 
akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. so sídlom v Trenčíne 
v nasledovnej špecifikácii majetku: 
1. Nenuteľnosti, ktoré sa nezapisujú v katastri nehnuteľností :  
Líniové stavby: „Dostavba IBV Palmovská – Soblahov“ 
SO 02 Predĺženie verejného vodovodu 

• Vodovodné potrubie HDPE DN 110 v dĺžke 345,60 m 
• Podzemný hydrant DN 80 – 3 ks 

SO 04 Splašková kanalizácia 
• Kanalizačné potrubie PVC-U DN 300 v dĺžke 247,77 m 
• Kanalizačné šachty DN 1000 – 8 ks 
• Prečerpávacia šachta DN 2500 
• Výtlačné potrubie PP DN 90 v dĺžke 296,30 m 
• Gravitačná kanalizácia PP K2 DN 300 v dĺžke 6,20 m 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – strojové zariadenia 
• Technologické zariadenie prečerpávacej stanice splaškových vôd 

Ocenené znaleckým posudkom č. 18/2015, ktorý vypracovala spoločnosť Top House , spol.  
s r.o. Trenčín znalecká organizácia so sídlom Zlatovská cesta 35, 911 01 Trenčín. 
 

 

 

 
                Marian Hudec  v.r.   

                                                 starosta obce 
 


