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UZNESENIA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 27.4.2016 o 17,30 hod. na Obecnom úrade Soblahov. 
 

Uznesenie č. 6/2-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Soblahov za 
rok 2015.  
B/ schvaľuje Záverečný účet obce Soblahov za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez 
výhrad. 

Uznesenie č.7/2-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 146 777,36 € a zároveň čerpanie RF vo výške 
146 777,36 €  na úhradu kapitálových výdavkov, obstaranie dlhodobého majetku. 
 

Uznesenie č.8/2-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov za I. štvrťrok 2016. 

Uznesenie č.9/2-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje kapitálovú dotáciu vo výške 18 785,81 €. na realizáciu projektu: Rekonštrukcia 
osvetlenia a vnútorných silnoprúdových rozvodov pre ZŠ s MŠ Soblahov. 

 
Uznesenie č.10/2-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje prenájom triedy k výučbe anglického jazyka cudzím osobám za cenu 10 €/ hodina. 

 
Uznesenie č.11/2-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje prenájom voľných priestorov v objekte ZŠ za účelom skladovania materiálu na 
základe žiadosti ZŠ s MŠ Soblahov. 

Uznesenie č.12/2-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 31.3.2016. 

 
Uznesenie č.13/2-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje rozsah prác na opravách miestnych komunikácií v obci Soblahov nasledovne: 
Opravy výtlkov v obci podľa vyznačenia, Opravy povrchu križovatky pri škole, Opravy 
povrchu MK k cintorínu a Opravy povrchu MK Železničná II s ryhou.  

 
Uznesenie č.14/2-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie žiadosť obyvateľov ulice Železničná II, súpisné číslo od 18 do 34 o opravu 
cestnej komunikácie. Oprava miestnej komunikácie bude realizovaná po vyhodnotení 
verejného obstarávania. 

 
 



2 

 

Uznesenie č. 15/2-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie zámenu časti EKN parcely č.2765/2 a parcely CKN č.5163 (vo vlastníctve 
obce) na základe žiadosti Attilu Bátkyho, Soblahov 19 podľa geometrického zamerania.  
  

Uznesenie č.16/2-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie informáciu starostu o zámere vybudovania zariadenia pre seniorov a  
podanej žiadosti o odkúpenie časti CKN parcely č.5 v k.ú. Soblahov od Rímskokatolíckej 
cirkvi, Farnosti Soblahov.  
 

Uznesenie č.17/2-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie návštevu delegácie z partnerskej obce Rudniki (Poľsko) v dňoch 29.4.-
1.5.2016. 

Uznesenie č. 18/2-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ berie na vedomie Zmluvu uzatvorenú medzi ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava,  
a obcou Soblahov, ktorej predmetom je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania 
miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov 
a odpadov z neobalových výrobkov. 
B/ ruší uznesenie č.5/1-2016 z 17.2.2016 vo veci uzavretia Zmluvy o uzavretí budúcej 
zmluvy medzi NATUR-PACK, a.s. Ružová dolina 6, Bratislava. 
  

Uznesenie č.19/2-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
na základe zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  
A/ berie na vedomie, že na základe uznesenia č. 25/2 – 2015 zo dňa 1.4.2015 bol plat 
starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 
citovaného zákona so zvýšením o 30%, pričom – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – 
starostovi od 1.1.2016 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok. 
B/ schvaľuje podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.5.2016 zvýšenie 
minimálneho platu starostovi obce Soblahov Marianovi Hudecovi o 40 %, t.j. navýšenie o 10 
%. 
 
 
 

 
 
 
       Marian Hudec v.r. 
        starosta obce 
 


