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UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 16.8.2017 o 17,30 hod. na Obecnom úrade Soblahov. 
 

Uznesenie č.37/4-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje A/ predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu “Cestičky našich 
predkov“, ktorého ciele sú v súlade s Územným plánom obce Soblahov, Programom rozvoja 
obce Soblahov, Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a Stratégiou rozvoja vidieka TSK; 
B/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
C/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci vo výške 11 355,78 €.         
 

Uznesenie č.38/4-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje  Zmluvu o uzavretí budúcej  kúpnej  zmluvy č. 173/2017 medzi Mestom Trenčín a 
Obcou Soblahov, ktorej predmetom bude kúpa novovytvorenej C-KN parc. č. 5109/22 ostatné  
plochy  o výmere 5 m2, odčlenenej Geometrickým plánom č. 48035637-099-17 vyhotoveným 
dňa 9.8.2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 5109/3 za účelom uskutočnenia stavby „Rekonštrukcia 
komunikácie v obci Soblahov“ - realizácie projektu cezhraničnej spolupráce „Cestičky našich 
predkov“ v rámci programu Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika. 
 

Uznesenie č.39/4-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Kúpnu zmluvu č. 172/2017 uzatvorenú medzi Mestom Trenčín a Obcou Soblahov, 
ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Soblahov, novovytvorenej C-KN 
parc. č. 5109/22 ostatné plochy o výmere 5 m2, odčlenenej Geometrickým plánom č. 
48035637-099-17 vyhotoveným dňa 9.8.2017 z pôvodnej C-KN parc.č. 5109/3 vodné plochy 
o celkovej výmere 13 771 m2  zapísanej na LV č. 1172 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1 za  dohodnutú kúpnu cenu vo výške 20 €/m2. Celková kúpna cena za prevádzanú 
nehnuteľnosť predstavuje sumu  100 €. Kúpna zmluva je uzatvorená za účelom uskutočnenia 
stavby „Rekonštrukcia komunikácie v obci Soblahov“ - realizácie projektu cezhraničnej 
spolupráce „Cestičky našich predkov“ v rámci programu Interreg V – A Slovenská republika 
– Česká republika.    

 
Uznesenie č.40/4-2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Nájomnú zmluvu  uzatvorenú medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom, 
š.p. Banská Štiavnica a Obcou Soblahov, ktorej predmetom je nájom častí pozemkov 
v nasledujúcom rozsahu: časť E-KN parc. č.5067 o výmere 92 m2,  časť E-KN parc. 
č.5109/13 o výmere 28 m2, časť E-KN parc. č.5112 o výmere 31 m2, spolu 151 m2 v k.ú. 
Soblahov, zapísaných na LV č. 3511 ako vlastník Slovenská republika, tak ako je zakreslené 
v Prílohe č. 1 k tejto zmluve. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať za účelom 
realizácie projektu „Cestičky našich predkov“ za ročné nájomné vo výške 1 €.  
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Uznesenie č.41/4-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje  Zmluvu o uzavretí budúcej  kúpnej  zmluvy medzi Štefanom Ivaničom, bytom 
Soblahov 357 a Obcou Soblahov, ktorej predmetom bude kúpa novovytvoreného pozemku C- 
KN parc. č. 840/3 o výmere 1m2 zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Soblahov za účelom 
uskutočnenia stavby „ Rekonštrukcia komunikácie v obci Soblahov“ - realizácie projektu 
cezhraničnej spolupráce „Cestičky našich predkov“ v rámci programu Interreg V –A 
Slovenská republika – Česká republika.      

 
Uznesenie č.42/4-2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Štefanom Ivaničom, bytom Soblahov 357 a 
Obcou Soblahov, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Soblahov, 
novovytvorenej C-KN parc. č. 840/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, odčlenenej 
Geometrickým plánom č. 48035637-099-17 vyhotoveným dňa 9.8.2017 z pôvodnej C-KN 
parc.č. 840/2 zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 1472 za  dohodnutú kúpnu cenu 
vo výške 20 €/m2, v celkovej cene 20 €. Kúpna zmluva je uzatvorená za účelom uskutočnenia 
stavby „Rekonštrukcia komunikácie v obci Soblahov“ - realizácie projektu cezhraničnej 
spolupráce „Cestičky našich predkov“ v rámci programu Interreg V – A Slovenská republika 
– Česká republika. 
 

Uznesenie č.43/4-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje  Zmluvu o uzavretí budúcej  kúpnej  zmluvy medzi Vierou Aninovou, bytom 
Soblahov 314 a Obcou Soblahov,  ktorej predmetom bude kúpa novovytvoreného pozemku 
C-KN parc. č. 839/3 o výmere 11 m2 ostatné plochy, k.ú. Soblahov za účelom uskutočnenia 
stavby „ Rekonštrukcia komunikácie v obci Soblahov“ - realizácie projektu cezhraničnej 
spolupráce „Cestičky našich predkov“ v rámci programu Interreg V –A Slovenská republika – 
Česká republika.      

 
Uznesenie č.44/4-2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Vierou Aninovou, bytom Soblahov 314 a Obcou 
Soblahov, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Soblahov, 
novovytvorenej C-KN parc. č. 839/3 ostatné plochy o výmere 11 m2, odčlenenej 
Geometrickým plánom č. 48035637-099-17 vyhotoveným dňa 9.8.2017 z pôvodnej C-KN 
parc.č. 839/2 ostatné plochy zapísanej na LV č. 275, za  dohodnutú kúpnu cenu vo výške 20 
€/m2, v celkovej cene 220 €. Kúpna zmluva je uzatvorená za účelom uskutočnenia stavby 
„Rekonštrukcia komunikácie v obci Soblahov“ - realizácie projektu cezhraničnej spolupráce 
„Cestičky našich predkov“ v rámci programu Interreg V – A Slovenská republika – Česká 
republika. 

Uznesenie č.45/4-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ prerokovalo a schvaľuje delimitáciu nehnuteľnosti novovytvorenej C-KN parc. č. 5069/2 
o výmere 21 m2 zastavané plochy a nádvoria odčlenenej Geometrickým plánom č. 48035637-
099-17 vyhotoveným dňa 9.8.2017 z pôvodnej E KN parc.č. 5069 ostatné plochy zapísanej na 
LV č. 3267 vo vlastníctve SR - Slovenského pozemkového fondu Bratislava, za účelom 
uskutočnenia stavby „Rekonštrukcia komunikácie v obci Soblahov“ - realizácie projektu 
cezhraničnej spolupráce „Cestičky našich predkov“ v rámci programu Interreg V – 
A Slovenská republika – Česká republika. 
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B/ schvaľuje Protokol o odovzdaní pozemku pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce 
podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov medzi účastníkmi: odovzdávajúci Slovenský pozemkový fond 
Bratislava a preberajúci Obec Soblahov,  na odovzdanie vlastníctva k nasledovnému pozemku 
C-KN parc. č. 5069/2 o výmere 21 m2 zastavané plochy a nádvoria odčleneného 
Geometrickým plánom č. 48035637-099-17 vyhotoveným dňa 9.8.2017 z pôvodnej E-KN 
parc.č. 5069 ostatné plochy zapísanej na LV č. 3267 vo vlastníctve SR - Slovenského 
pozemkového fondu Bratislava.   
 

 Uznesenie č.46/4-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje zámer realizácie projektu “Splašková kanalizácia v obci Soblahov“ v zmysle 
Výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný  príspevok,  názov výzvy Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie 
odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19.  

 
Uznesenie č. 47/4-2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 
a účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Marian Hudec v.r. 
                     starosta obce 


