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 UZNESENIA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 9.12.2015 o 17,30 hod. na Obecnom úrade Soblahov. 
Uznesenie č.59/6-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.5/2015 vo veci umiestňovania 
volebných plagátov  na verejných priestranstvách v obci Soblahov. 

Uznesenie č.60/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.6/2015 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 na kalendárny rok 2016. 

 
Uznesenie č.61/6-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ schvaľuje pripomienky k návrhu Dodatku č.1 k VZN obce Soblahov č.3/2014 o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Soblahov. 
B/schvaľuje Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č.3/2014 
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území obce Soblahov. 

Uznesenie č.62/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje  pripomienky k návrhu rozpočtu obce Soblahov na rok 2016. 

 
Uznesenie č. 63/6-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce vrátane programov 
a podprogramov na rok 2016.  

Uznesenie č.64/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje rozpočet  obce Soblahov  vrátane programov a podprogramov na rok 2016.       

 
Uznesenie č.65/6-2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2017 – 
2018. 

Uznesenie č.66/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
A/ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016. 
B/ schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016. 

 
Uznesenie č.67/6-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje zápis materiálov roku 2014 do kroniky obce. 

 
Uznesenie č.68/6-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Soblahov na rok 2016 nasledovne: 
17.2., 27.4., 22.6., 7.9., 26.10., 14.12. 
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Uznesenie č.69/6-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje pridelenie 2-izbového obecného nájomného bytu č. 2 o výmere 50,05 m2 
v bytovom dome č. 741 na 2. poschodí pre Janku Sýkorovú, Soblahov 450 od 1.12.2015. 
  

Uznesenie č. 70/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje predaj nehnuteľného majetku, bytu č.1 v bytovom dome súpisné číslo 402 na parcele 
č. 4607/26, katastrálne územie Soblahov vedeného na LV č. 1 o výmere 42,43 m2, kupujúcej 
Mgr. Ľuboslave Jozekovej, Soblahov 402, 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 
z dôvodu, že kupujúca od 1.7.2008 užíva uvedený byt na základe platnej Zmluvy o nájme 
bytu a riadne si plní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a zároveň sa podieľa po dobu 
dlhšiu ako 7 rokov na výchove a vzdelávaní žiakov ZŠ s MŠ Soblahov. 
Zámer predať byt č.1 v bytovom dome súpisné číslo 402 na parcele č. 4607/26, katastrálne 
územie Soblahov o výmere 42,43 m2, ako prípad osobitného zreteľa bol zverejnený na 
webovej stránke obce a na  úradnej tabuli obce dňa 23.11.2015.  
 

Uznesenie č. 71/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje  predaj nehnuteľného majetku, bytu č.1 v bytovom dome súpisné číslo 402 na 
parcele č. 4607/26, katastrálne územie Soblahov vedeného na LV č. 1 o výmere 42,43 m2, 
kupujúcej Mgr. Ľuboslave Jozekovej, Soblahov 402 za kúpnu cenu 25 200 €. 
 

Uznesenie č. 72/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje prenájom nehnuteľného majetku časti EKN parcely č. 4292, katastrálne územie 
Soblahov vedenej na LV č. 2884 o výmere 1 m2 pre spoločnosť AWISO s.r.o., Topoľová 
781, Nová Dubnica, IČO: 45 625 611, 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 
z dôvodu, že budúci nájomca požiadal o nájom časti EKN parcely č. 4292 o výmere 1m2 za 
účelom umiestnenia automatu na kahance na cintoríne v Soblahove a bude slúžiť všetkým 
obyvateľom obce Soblahov.  
Zámer prenajať nehnuteľný majetok časť EKN parcely č. 4292 o výmere 1 m2, katastrálne 
územie Soblahov pre spoločnosť AWISO s.r.o., Topoľová 781, Nová Dubnica,  ako prípad 
osobitného zreteľa bol zverejnený na webovej stránke obce a na  úradnej tabuli obce dňa 
23.11.2015.  

 
Uznesenie č. 73/6-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku časti EKN parcely č. 4292 o výmere 1 
m2, katastrálne územie Soblahov vedenej na LV č. 2884 pre spoločnosť AWISO s.r.o., 
Topoľová 781, Nová Dubnica, IČO: 45 625 611 za cenu 40 € /m2/rok.  
 

Uznesenie č. 74/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov r.2015 z dôvodu presunu finančných 
prostriedkov medzi rozpočtovými položkami. 
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Uznesenie č. 75/6-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov schvaľuje: 
A/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok v rámci Špecifického cieľa 4.3.1 
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov (kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-
2015-6 Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky, ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného 
prostredia) na realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy  
Obecného úradu Soblahov“, ktorý bude realizovaný v Obci Soblahov, Soblahov 366, 913 38 
Soblahov, IČO: 00311987, DIČ: 2021079951, 
B/ zabezpečenie realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného 
úradu Soblahov“, ktorý bude realizovaný v Obci Soblahov v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, 
C/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie projektu vo výške 
18 027,97 EUR, čo sa rovná rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, ktoré budú zabezpečené z vlastných zdrojov 
Obce Soblahov. 

Uznesenie č. 76/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
poveruje starostu obce Mariana Hudeca v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 14 
zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov upraviť rozpočet obce Soblahov rozpočtovým opatrením na rok 2015 
v príjmovej a výdavkovej časti podľa skutočne prijatých a čerpaných finančných prostriedkov 
k 31.12.2015. V prípade nevyhnutných výdavkov upraviť rozpočet v programoch na 
jednotlivých funkciách a položkách podľa skutočnosti a upraviť rozpočet rozpočtovej 
organizácie v časti bežné výdavky a v časti bežné príjmy podľa skutočnosti k 31.12.2015. 

 
Uznesenie č. 77/6-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje kontrolórovi obce Soblahov odmenu vo výške 10 % zo mzdy za rok 2015. 
 

Uznesenie č. 78/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v budove OcÚ Soblahov Kaderníctvo MAJA, Soblahov 366 - Mária Šedivá k 29.2.2016. 
 

Uznesenie č. 79/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie informáciu o otváracích hodinách počas vianočných a novoročných 
sviatkov v prevádzke Hostinec u Hrocha, Soblahov 98. 
 

 
 
 
 
 

       Marian Hudec v.r. 
       starosta obce 

 


