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UZNESENIA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 22.6.2016 o 17,30 hod. na Obecnom úrade Soblahov. 
 

Uznesenie č. 20/3-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.1/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce. 

 
Uznesenie č. 21/3-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. 
polrok 2016. 
B/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2016. 
 

Uznesenie č. 22/3-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Smernicu obce Soblahov  č.3/2016 o sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

Uznesenie č. 23/3-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
neschvaľuje  žiadosť - návrh Attilu Bátkyho a manželky Lucie Bátkyovej, Soblahov 19 na 
usporiadanie práv k pozemkom E KN č.2765/2 vo vlastníctve žiadateľov a C KN parc. č.5163 
vo vlastníctve obce Soblahov. 

 Uznesenie č. 24/3-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie žiadosť Kataríny Kašičkovej, Soblahov 28 o osadenie dopravného zrkadla 
pri výjazde z ul. Železničná II. Písomné stanovisko obce Soblahov bude doručené žiadateľke  
po prehodnotení Komisiou pre verejný poriadok a bezpečnosť. Termín: 15.7.2016. 

 

Uznesenie č.25/3-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje kúpu časti C KN parcely č.5 o výmere 1 200 m2-ovocné sady, katastrálne územie 
Soblahov zapísanej na LV č. 43 od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Soblahov, Soblahov 212 
pre účely vybudovania zariadenia pre seniorov za cenu 20 €/m2 v celkovej sume 24 000 € 
s podmienkou zriadenia predkupného práva v prospech súčasného vlastníka.  
 

Uznesenie č. 26/3-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
dáva pokyn na obstaranie aktualizácie Územného plánu obce Soblahov v zmysle § 30 a § 31 
stavebného zákona. 

Uznesenie č. 27/3-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie informáciu o uskutočnení ustanovujúceho zhromaždenia združenia 
účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Soblahov (časť NB1 a NB2-pod 
Palmovskou) dňa 6.7.2016  o 1630 h v sále PD Soblahov. 
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Uznesenie č. 28/3-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
ruší Cenový výmer č.2/2009 Zemný stroj Hon, Cenový výmer č.4/2009 Kompresor, Cenový 
výmer č.5/2009 Vozidlo Multicar a Cenový výmer č.6/2009 Služby poskytované obcou 
Soblahov.  

Uznesenie č. 29/3-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Cenový výmer  č. 1/2016 Zemný stroj HON a traktor, Cenový výmer č.2/2016 
Vozidlo Multicar, Cenový výmer č.3/2016 Služby poskytované obcou Soblahov, Cenový 
výmer č. 4/2016 Poplatky pre pohrebníctvo s účinnosťou 1.7.2016 
 

Uznesenie č. 30/3-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
ruší uznesenie OcZ Soblahov č. 6/ 6 - 2009 zo 16.12.2009 vo veci poplatku zo vstupného na 
cvičenie a uznesenie OcZ Soblahov č. 7/ 6 - 2009 zo 16.12.2009 vo veci vyplácania príspevku 
pozostalým.  

Uznesenie č. 31/3-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
ruší poplatky za prenájom Domu smútku a chladiarenského zariadenia pre občanov s trvalým 
pobytom v Soblahove.  

Uznesenie č. 32/3-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje umiestnenie pamätnej tabule na mieste bývalého cintorína „Na Bráne“. 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Marian Hudec v.r. 
        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


