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UZNESENIA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 25.1.2017 o 17,30 hod. na Obecnom úrade Soblahov. 
 

Uznesenie č. 1/1-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. 

Uznesenie č. 2/1-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ schvaľuje predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie ,,Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Soblahov“. 
B/ schvaľuje, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny 
a doplnky č. 2 Územného plánu  obce Soblahov“ potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy 
o poskytnutí dotácie. 

 
Uznesenie č. 3/1-2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Zmluvu o dielo uzavretú medzi obcou Soblahov a spoločnosťou AŽ 
PROJEKT s.r.o., Toplianska 28, Bratislava, ktorej predmetom je Spracovanie aktualizácie 
Územného plánu obce Soblahov – Zmeny a doplnky ÚPN č.2. 
  

Uznesenie č. 4/1-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam medzi 
Obcou Soblahov a spoločnosťou DEPOZIT, a.s., Soblahov 470, ktorej predmetom je kúpa  
nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Soblahov vedených na LV č. 1514 a to: C KN parc. č. 
697/1 o výmere 673 m2, C KN parc. č. 697/2 o výmere 175 m2 a stavba so súpisným číslom 
470 postavená na C KN parcele 697/1 a 697/2.  
  

Uznesenie č. 5/1-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie informáciu o prebiehajúcom prieskume trhu na nákup čelného nakladača 
s príslušenstvom. Predpokladaná hodnota zákazky je 9 000 €. 

 
Uznesenie č. 6/1-2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje kúpu časti C KN parcely č.5 o výmere 1 400 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 28 000 € 
s podmienkou zriadenia predkupného práva v prospech súčasného vlastníka.  

  

Uznesenie č. 7/1-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
ruší uznesenie č.25/3-2016 z 22.6.2016 vo veci kúpy časti C KN parcely č.5 v k.ú. Soblahov.  
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Uznesenie č. 8/1-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie žiadosť o uvoľnenie z výkonu funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Soblahov Mgr. 
Danky Nemcovej k 30.6.2017 a vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa 
ZŠ s MŠ Soblahov. 

 
Uznesenie č. 9/1-2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje zriadenie komisie v zložení: Jozef Halgoš, Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin 
Ďuďák, Ing. Juraj Ďuďák, PhD. k vykonaniu auditu v ZŠ s MŠ Soblahov k 30.6.2017. 
 

Uznesenie č. 10/1-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v zmysle Výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a 
a rozvoja vidieka SR na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učebníc, 
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách v rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu.  
 

 

 

 

 

 

 

                 Marian Hudec v.r. 
          starosta obce 


