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UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 12.6.2017 o 17,30 hod. na Obecnom úrade Soblahov. 
Uznesenie č. 23/3-2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Soblahov 
za rok 2016.  
B/ schvaľuje Záverečný účet obce Soblahov za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 

Uznesenie č.24/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
215 970,21 € a zároveň čerpanie RF vo výške 215 970,21 €  na  obstaranie dlhodobého 
hmotného a nehmotného majetku – výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, nákup. 
 

Uznesenie č.25/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.4. 2017. 

Uznesenie č.26/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych 
služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby. 
 

Uznesenie č.27/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje  
A/ predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ 
Soblahov“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských 
knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (kód výzvy: IROP-PO2-SC222-
2016-13), ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom 
rozvoja obce Soblahov; 
B/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
C/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci - povinné spolufinancovanie bude vo výške 2 907,59 EUR;  
D/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
 

Uznesenie č.28/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. 
polrok 2017. 
B/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2017. 
 

Uznesenie č.29/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Soblahov, 
Soblahov 212 a obcou Soblahov, ktorej predmetom je kúpa novovytvoreného  pozemku parc. č. 
KN - C  5/2 o výmere 1404 m2, oddeleného Geometrickým plánom č.48035637-035-17 zo dňa 
21.3.2017, vyhotoveným Ivanom Opatovským GEODET, overeným Okresným úradom 
Trenčín, katastrálnym odborom dňa 30.3.2017 pod č. 386/17, z pôvodnej parc.č K-NC 5, 
ovocný sad o výmere 4 670 m2 vedenej na LV č.43 v katastrálnom území Soblahov v podiele 
1/1 za účelom vybudovania a prevádzkovania Domova sociálnych služieb pre seniorov.  
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Uznesenie č.30/3-2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje tvorbu a čerpanie rezervného fondu obce v roku 2017 z prebytku hospodárenia roku 
2016 vo výške 28 080 € na úhradu nákladov zmysle Kúpnej zmluvy, predávajúci 
Rímskokatolícka cirkev  Farnosť Soblahov, sídlo: 913 38 Soblahov 212 zastúpená: Mgr. Petrom 
Valaským, administrátor farnosti na kúpu  nehnuteľnosti pozemku parc. č. KN – C 5/2 o výmere  
1 404 m2 – ovocný sad nachádzajúcej sa v k.ú. Soblahov. 
  

Uznesenie č.31/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi spoločnosťou DEPOZIT, a.s., Soblahov 470 a 
obcou Soblahov, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Soblahov 
vedených na LV č. 1514 a to: pozemok parc. č. KN – C 697/1, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 673 m2, pozemok parc. č. KN – C  697/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 
m2 a stavba so súpisným číslom 470 postavená na pozemku parc. č KN – C 697/1 a 697/2.  
 

Uznesenie č.32/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje  tvorbu a čerpanie rezervného fondu obce v roku 2017 z prebytku hospodárenia roku 
2016 vo výške  335 000 € na úhradu nákladov zmysle Kúpnej zmluvy, predávajúci DEPOZIT, 
a.s. 913 38 Soblahov 470, IČO: 34133542 zastúpená: Ing. Ondrejom Strnádom,CSc. – 
predsedom predstavenstva a JUDr. Miroslavom Laššom – členom predstavenstva na kúpu  
pozemkov a stavby nachádzajúcich sa v katastrálnom území Soblahov, zapísaných v katastri 
nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Trenčín na liste vlastníctva 
č.1514 a to: - parc.č. KN-C 697/1 o výmere 673 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN -
C 697/2 o výmere 175 m2 – zastavané plochy a nádvoria a stavba na parcelách č. 697/1 a 697/2 
so súpisným číslom 470 – budova. 
   

Uznesenie č.33/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.2/2017 a č.3/2017 - 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.34/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje pridelenie garsónky v bytovom dome Soblahov 740 vo výmere 35,8 m2, číslo bytu 9, 
poschodie 2 pre Alenu Šedivú, bytom Soblahov 278 od 1.6.2017. 
 

Uznesenie č.35/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov v 6/2017 -  navýšenie nenormatívnych 
finančných prostriedkov v sume 10 341 €.  
 

Uznesenie č.36/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje účasť delegácie zástupcov obce Soblahov v partnerskej obci Rudniki (Poľsko) 
v dňoch 12.8. a 13.8.2017. 
 
 
    
        Marian Hudec v.r. 
                   starosta obce 


