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UZNESENIA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 7.9.2016 o 17,30 hod. na Obecnom úrade Soblahov. 
 

Uznesenie č. 33/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
neschvaľuje odpredaj časti parc. C KN č. 2150/4 - trvalý trávny porast v k.ú. Soblahov 
o výmere 250 m2 v zmysle GP č. 43468608-33/16 vypracovaného Ing.Tomášom Baďurom, 
Kpt.Nálepku 21, Trenčín zo dňa 11.4.2016,  Ing. Ivanovi Mallovi, Soblahov 626.  

 
Uznesenie č.34/4-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje odpredaj pozemku -  novo vzniknutá parcela C KN č. 2150/2 – trvalý trávny porast 
o výmere 17 m2 v k.ú. Soblahov podľa  GP č. 43468608-06/16 vypracovaného Ing.Tomášom 
Baďurom, Kpt.Nálepku 21, Trenčín zo dňa 4.2.2016, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej 
parcely E KN č. 2150 vo vlastníctve obce Soblahov, 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, pre Ing. Ivana Mallu, bytom Soblahov 626 z dôvodu, že odpredávaný pozemok 
parcela C KN č.2150/2 je priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Časť 
pozemku bola dlhodobo užívaná rodičmi manželky žiadateľa Ing. Ivana Mallu, Soblahov 
626.    
Zámer odpredať časť pozemku C KN č. 2150/2 o výmere 17 m2 v katastrálnom území 
Soblahov, ako prípad osobitného zreteľa bol zverejnený na webovej stránke obce a na  
úradnej tabuli obce dňa 23.8.2016.  

Uznesenie č. 35/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje odpredaj pozemku - novo vzniknutá parcela C KN č. 2150/2 – trvalý trávny 
porast o výmere 17 m2 v katastrálnom území Soblahov do vlastníctva Ing. Ivanovi Mallovi, 
Soblahov 626 za cenu 20 € /m2. Celková dohodnutá kúpna cena je vo výške 340 €. 

 
Uznesenie č. 36/4-2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje úpravu výšky režijných nákladov, na akcie v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ 
Soblahov, od 1.10.2016 nasledovne:  
- príprava jedla s polievkou 1,50 €/osoba  
- príprava jedla(druhý chod) 1,20 €/osoba 
- príprava jedla s dovozom 0,70 €/osoba. 
  

Uznesenie č. 37/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje zvýšenie kapacity Materskej školy v Soblahove v šk. roku 2016/2017 na počet 47 
detí.  

Uznesenie č. 38/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje úpravu poplatku,  za nájom priestorov Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Soblahov na 
víkendové akcie, od 1.10.2016 nasledovne: 
- pre zimné obdobie 6 €/hodina 
- pre letné obdobie  4 €/hodina.  
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Uznesenie č. 39/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov po prerokovaní predloženého materiálu: Podnety na 
Zmeny a doplnky č. 2  Územného plánu obce Soblahov: 
A/ berie na  vedomie Sprievodnú správu k Podnetom na Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce 
Soblahov; 
B/ schvaľuje 
1. Prílohu č. 1 – Podnety na Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce;  
2. Prílohu č. 2 – Informácia pre verejnosť o Zmenách a doplnkoch č. 2 ÚPN obce. 

 
Uznesenie č. 40/4-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje zámenu pozemku -  podiel 28/224 pozemku parc. C KN č. 23/1 - zastavané plochy a 
nádvoria podľa LV č. 623 časť B pod B2(26/224) a B22(14/224) vo vlastníctve obce 
Soblahov za pozemok – C KN parc. 9/1 - zastavané plochy a nádvoria podľa LV č. 623 časť 
B bod B3(9/224) a B18(16/224) vo vlastníctve Viktórie Bačíkovej, Nová Dubnica, SNP 76 
a Jozefa Holúbka, Nad Tehelňou 2238/39, Trenčín,  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. 
Zámena pozemkov súvisí s vysporiadaním vlastníckych vzťahov pri dome súpisné číslo 213 
v k.ú. Soblahov vo vlastníctve obce – Sedliacky dom. Ide o priľahlé pozemky k stavbe 
súpisné číslo 213.  
Zámer zameniť parc. C KN č. 23/1 vo vlastníctve obce Soblahov za pozemok – C KN parc. 
9/1 vo vlastníctve Viktórie Bačíkovej, Nová Dubnica, SNP 76 a Jozefa Holúbka, Nad 
Tehelňou 2238/39 v katastrálnom území Soblahov, ako prípad osobitného zreteľa bol 
zverejnený na webovej stránke obce a na  úradnej tabuli obce dňa 23.8.2016.  

Uznesenie č. 41/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje zámenu pozemku -  podiel 28/224 pozemku parc. C KN č. 23/1 - zastavané 
plochy a nádvoria podľa LV č. 623 časť B pod B2(26/224) a B22(14/224) vo vlastníctve obce 
Soblahov za pozemok – C KN parc. 9/1 - zastavané plochy a nádvoria podľa LV č. 623 časť 
B bod B3(9/224) a B18(16/224) vo vlastníctve Viktórie Bačíkovej, Nová Dubnica, SNP 76 
a Jozefa Holúbka, Nad Tehelňou 2238/39, Trenčín.   
Vzhľadom k tomu, že zamieňané pozemky sa nachádzajú v tom istom katastrálnom území, v 
tej istej lokalite a ide o rovnakú výmeru zamieňaných pozemkov, zámena nehnuteľností - 
pozemkov sa uskutoční bezodplatne. 

Uznesenie č. 42/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie informáciu starostu o uskutočnenej kontrole z Ministerstva hospodárstva 
SR na mieste, na zrealizovaný projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Soblahov“ 
dňa 16.8.2016 a o jej výsledkoch. 

Uznesenie č. 43/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje predloženie žiadosti o NFP na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR v rámci programu Interreg V-A SK-CZ/2016/03 za účelom realizácie projektu “Po Malej 
strane s Adamom Betákom“. 

Uznesenie č.44/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
doporučuje vypracovať Smernicu obce Soblahov o zabezpečení prevádzky a používaní 
motorových vozidiel. Termín: 20.10.2016. 
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Uznesenie č. 45/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.6.2016. 

Uznesenie č.46/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje realizáciu časti oplotenia cintorína v zmysle Zmluvy o dielo z 1.8.2016 v celkovej 
sume 7 872 €.  

Uznesenie č. 47/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje realizáciu obkladu katafalku v Dome smútku v Soblahove v celkovej sume 3 100 € 
na základe predložených cenových ponúk. 
 

Uznesenie č. 48/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavby chodníka s premostením cez potok“ 
sumu 3 894 € na jeho osvetlenie.  
 

Uznesenie č. 49/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje sumu 8 647 € na realizáciu chodníka na Železničnej ulici (obrubníky, zámková 
dlažba, ukončenie až nad rodinný dom č.47). 
 

Uznesenie č. 50/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje sumu 6 140 € za dodatočné požadované práce na Oprave ciest, křižovatky a 
výtlkov v obci Soblahov pre spoločnosť STAVBY Nitra, s.r.o.Nitra, Nitrianska 2 nad rámec 
ceny v zmysle Zmluvy o dielo z 25.5.2016. 
 

Uznesenie č. 51/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.1/2016 Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 
ods. 2 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

Uznesenie č. 52/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.2/2016 Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 
vyšších príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

Uznesenie č. 53/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia prijatých uznesení obecného 
zastupitelstva za I.polrok 2016. 
 
           
 
 
 
          Marian Hudec v.r. 
           starosta obce 
    


