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UZNESENIA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 14.12.2016 o 17,30 hod. na Obecnom úrade Soblahov. 
Uznesenie č. 64/6-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Soblahov vrátane 
programov a podprogramov na rok 2017.  

 
Uznesenie č.65/6-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje  pripomienky k návrhu rozpočtu obce Soblahov na rok 2017. 
 

Uznesenie č.66/6-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje rozpočet  obce Soblahov  vrátane programov a podprogramov na rok 2017.       
 

Uznesenie č.67/6-2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2017 – 
2019. 

Uznesenie č.68/6-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov     
A/ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. 
B/ schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. 

 
Uznesenie č.69/6-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje zápis materiálov roku 2015 do kroniky obce. 
 

Uznesenie č. 70/6-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov v roku 2016 - presun medzi rozpočtovými 
položkami normatívnych finančných prostriedkov v sume 10 000 € a nenormatívnych 
finančných prostriedkov v sume 258,26 €  
 

Uznesenie č.71/6-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje odpredaj pozemku -  novo vzniknutá parcela C KN č. 5068/17 - ostatná plocha 
o výmere 18 m2 v k.ú. Soblahov podľa  GP č.  37666401-57/2016 vypracovaného Ing. 
Petrom Drhom-Geofit, Partizánska 13, Trenčín zo dňa 10.10.2016, ktorá vznikla odčlenením 
od pôvodnej C KN parcely č. 5068/4 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. Ľubomíra Adamčíka a manželku Naděždu Adamčíkovú, 
rod.Bažantovú, obaja bytom Soblahov 172 s podmienkou vecného bremena na umiestnený 
stĺp el. vedenia a s právom vstupu na daný pozemok. Dôvod osobitného zreteľa: Odpredávaný 
pozemok parcela C KN č. 5068/17 je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a časť 
pozemku bola ohradená plotom a dlhodobo užívaná predchádzajúcimi majiteľmi.   
Zámer odpredať C KN č. 5068/17 - ostatná plocha o výmere 18 m2 v katastrálnom území 
Soblahov, ako prípad osobitného zreteľa bol zverejnený na webovej stránke obce a na  
úradnej tabuli obce dňa 30.11.2016.  
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Uznesenie č. 72/6-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje odpredaj pozemku - novo vzniknutá parcela C KN č. 5068/17 - ostatná plocha 
o výmere 18 m2 v katastrálnom území Soblahov do vlastníctva Ing. Ľubomírovi Adamčíkovi 
a manželke Naděžde Adamčíkovej, rod. Bažantovej, obaja bytom Soblahov 172 za cenu 20 
€/m2. Celková dohodnutá kúpna cena je vo výške 360 €. 
 

Uznesenie č. 73/6-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 

 A/ prerokovalo žiadosť Tatiany Markovskej, Soblahov 741 č.j: 483/2016/OcÚSo zo dňa 
6.12.2016. 

 B/ schvaľuje výmenu časti strechy bytového domu Soblahov 741.  
 

Uznesenie č. 74/6-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ prerokovalo žiadosť Tatiany Markovskej, Soblahov 741 o zníženie výšky nájomného   
obecného bytu č. 7 v bytovom dome Soblahov 741 z dôvodu, že v predmetnom byte sa 
vyskytujú opakované závady (zatekanie). 
B/ neschvaľuje zníženie výšky nájomného obecného bytu č. 7 v bytovom dome Soblahov 
741 pre Tatianu Markovskú, Soblahov 741.  

 
Uznesenie č. 75/6-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
neschvaľuje ponuku Františka Aka, Soblahov 211 na odpredaj spoluvlastníckeho podielu 
pozemku CKN parc. č. 9/1 a č.9/2 vedených na LV č. 623 za cenu 6 847,24 € podľa 
znaleckého posudku zo dňa 25.9.2016. 

 
Uznesenie č. 76/6-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje zriadenie vecného bremena na časti C KN parcely č. 5061/1 vo výmere 2,1 m2 v 
k.ú. Soblahov, kde je umiestnená vodovodná šachta podľa vytyčovacieho náčrtu č. 48035637-
124-16 v prospech Martina Jantošoviča a manž. Stanislavy Jantošovičovej, rod. Ďuráčiovej, 
obaja bytom Soblahov 789.  

Uznesenie č. 77/6-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje zámenu pozemkov v k.ú. Soblahov podľa žiadosti č.j.:432/2016/OcÚSo 
z 25.10.2016 spoločností E.S.invest, s.r.o. Trenčín, Na vinohrady 1866/2B a STAPREN s.r.o. 
Trenčín, Švermova 1617/37. 

Uznesenie č. 78/6-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie informáciu o Nariadení  konania Okresného úradu Trenčín, pozemkového 
a lesného odboru Trenčín o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových 
úprav v katastrálnom území obce Soblahov – časť k.ú. Soblahov „Za chodníkom“, na základe 
podnetu a doručenej žiadosti spoločnosti VIGOR TWINS, s.r.o..  

 
Uznesenie č. 79/6-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ prerokovalo vyjadrenie Jána Fabu, Soblahov 300 a Ing. Miroslava Brvnišťana k podnetu 
č.j.: 374/2016/OcÚSo vo veci likvidácie dažďových vôd a podmáčania plynového potrubia 
a cesty pri rodinnom dome č.301 



3 

 

B/ ukladá Komisii stavebnej a životného prostredia a Komisii pre verejný poriadok 
a bezpečnosť pripraviť návrh riešenia. 

 
Uznesenie č. 80/6-2016 

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 2016 
v príjmovej a výdavkovej časti podľa skutočne prijatých a čerpaných finančných prostriedkov 
k 31.12.2016 
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 31.12.2016. 

 
Uznesenie č. 81/6-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje kontrolórovi obce Soblahov odmenu vo výške 20 % zo mzdy za rok 2016. 

 
Uznesenie č. 82/6-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje odpredaj vozidla HON Typ UN 053,2 a príslušenstva spôsobom priameho predaja 
podľa zák. č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov na základe cenovej ponuky v celkovej sume 3 550 €.  
                                          

Uznesenie č. 83/6-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie vyhlásenie výberového konania na pozíciu Kronikár/ka obce Soblahov. 
 

Uznesenie č. 84/6-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.2/2016 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 2017. 

 
Uznesenie č. 85/6-2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.3/2016 o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Soblahov. 

 
 

 
          
 
 
 
 
        Marian Hudec v.r. 
         starosta obce 
 


