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UZNESENIA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 28.1.2015 o 17,30 hod. na Obecnom úrade Soblahov. 
 

Uznesenie č. 1/1-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A. prerokovalo pripomienky k návrhu VZN č. 4/2014. 
B. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.1/2015 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce  a o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom 
materských škôl  a školských zariadení so sídlom na území obce Soblahov. 
 

Uznesenie č. 2/1-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce vrátane programov 
a podprogramov na rok 2015.  

Uznesenie č.3/1-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje  rozpočet  obce Soblahov  vrátane programov a podprogramov na rok 2015.       

 
Uznesenie č.4/1-2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2015 – 
2017. 

Uznesenie č. 5/1-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2014.  

 
Uznesenie č. 6/1-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Soblahov.  

 
Uznesenie č.7/1-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Soblahov na rok 2015 nasledovne: 
28.1., 1.4., 10.6., 9.9., 28.10., 9.12. 
 

Uznesenie č.8/1-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje členov komisií obecného zastupiteľstva nasledovne: 
1. Komisia finančná a investičná: Daniel Mrázik, Emília Halgošová, Bohuslava Ižariková, Bc. 
Martin Judiny, Mgr.Ladislav Tóth PhD, Ing. Martin Ďuďák, Ing. Mária Siváková 
2. Komisia stavebná a životného prostredia: Ing. Zuzana Halgošová, Ing. Martina Mráziková, 
Lukáš Beták, Ing. Alena Kostelná, Ing. Ján Vojtek, Pavol Fabo          
3. Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie: Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, PhDr. Mária 
Izraelová, Alžbeta Hrnčárová, Ing. Ján Vojtek, Janka Reháková, Jozef Sivák, Marián Šedivý, 
Emília Fabová, Jozef Ďuráči, Zuzana Mišáková  
4. Komisia sociálna a zdravotná: Katarína Pagáčová, Anna Tvrdoňová, Ing. Lenka Imrišková, 
Zuzana Hrnčárová 
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5. Komisia pre verejný poriadok a bezpečnosť: Ing. Juraj Maláň, Bc. Martin Judiny, Patrik 
Pleva, Ľubomír Šedivý, Mgr.Marián Varga 
6. Komisia na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností: Ing. Marián Jantošovič, 
Ing. Juraj Ďuďák PhD. 
7. Redakčná rada Soblahovských novín: Lukáš Beták, Zuzana Hrnčárová, Mgr.Eva Kobzová 
 

Uznesenie č.9/1-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi obcou Soblahov 
a Západoslovenskou distribučnou, a.s. Bratislava na prac. č.2149/23 a 2149/29 v k.ú. 
Soblahov za podmienok: 1. úprava cestného telesa aj pomocného cestného telesa do 
pôvodného stavu, 2. umiestnenie vedenia v chráničke v dostatočnej hĺbke, aby obec mohla 
realizovať ďalšiu potrebnú infraštruktúru, 3. elektrické vedenie bude realizované v mieste 
križovania s cestným telesom technológiou podtláčaním. 

 
Uznesenie č.10/1-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
ruší Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného 
zastupiteľstva obce Soblahov z 11.12.2012 a uznesenie č.95/6-2012 z 12.12.2012, ktorým, bol 
dodatok schválený.  

Uznesenie č.11/1-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
A. zriaďuje v zmysle ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov Dobrovoľný hasičský zbor obce.  
B. schvaľuje Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru obce Soblahov. 
 

Uznesenie č.12/1-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
nariaďuje Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Soblahov v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) 
zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
vykonať preventívne protipožiarne kontroly v mesiacoch 02/2015 – 06/2015 u: 
        a)   fyzických osôb v obci Soblahov 
        b) fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, u ktorých preventívne 
protipožiarne kontroly nevykonáva OR HaZZ v Trenčíne.  
 

Uznesenie č.13/1-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A. berie na vedomie informáciu starostu obce o pridelení bežných výdavkov na rok 2014 na 
financovanie havarijnej situácie okien telocvične ZŠ s MŠ Soblahov z Ministerstva školstva, 
vedy,  výskumu a športu SR vo výške 30 000 €. Prieskumom trhu dodávateľom diela sa stáva 
spoločnosť DYNOP s.r.o.  
B. schvaľuje zmenu rozsahu výmeny a členenia okien na telocvični ZŠ s MŠ, ktorou bude 
odstránený aj havarijný stav na budove školskej jedálne. 
C. súhlasí s jednotením vzhľadu okien na budove telocvične ZŠ s MŠ s budovou základnej 
školy. 
 

         Marian Hudec v.r. 
          starosta obce 


