
1 

 

UZNESENIA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 6.9.2017 o 17,30 hod. na Obecnom úrade Soblahov. 
 

Uznesenie č.48/5-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.1/2017 o organizácii miestneho 
referenda. 

Uznesenie č.49/5-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.6.2017. 
 

Uznesenie č.50/5-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ prerokovalo žiadosť MUDr. Mareka Šumaja, Soblahov 781 o odkúpenie časti pozemku 
parc. č. KN-E 2150 za účelom vybudovania ambulantného zdravotného zariadenia 
špecializovaného v cievnej medicíne. 
B/ vydáva predbežný súhlas s umiestnením zdravotného zariadenia spolu s parkovacími 
plochami s podmienkou zriadenia predkupného práva v prospech súčasného vlastníka. Pred 
realizáciou stavby je potrebné predložiť štúdiu riešenia v súlade s územným plánom obce 
Soblahov a stavebným zákonom. Vzhľadom na uvedený účel využitia pozemku parc.č. KN-E 
2150 je potrebné vykonať zmenu využitia daného územia v zmysle platného ÚPN obce.  
 

Uznesenie č. 51/5-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje zvýšenie kapacity Materskej školy v Soblahove v šk. roku 2017/2018 na počet 43 
detí.  

 
Uznesenie č.52/5-2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ schvaľuje kúpu parcely č. KN-C 849 o výmere 466 m2 zastavané plochy a nádvoria 
v podiele 1/1, katastrálne územie Soblahov zapísanej na LV č. 43 od Rímskokatolíckej cirkvi, 
Farnosť Soblahov, Soblahov 212 za cenu 10 €/m2 v celkovej sume 4 660 €. 
B/ schvaľuje Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Soblahov, 
Soblahov 212 a Obcou Soblahov, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. 
Soblahov, parc. č. KN-C 849 zastavané plochy a nádvoria o výmere 466 m2, zapísanej na LV č. 
43 za  dohodnutú kúpnu cenu vo výške 10 €/m2, v celkovej sume 4 660 €.  
 

Uznesenie č.53/5-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Soblahov za rok 2016. 

 
Uznesenie č.54/5-2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Inventarizačný zápis na základe uznesenia č.9/1 - 2017 zo dňa 25.1.2017 z 
vykonania auditu v ZŠ s MŠ Soblahov k 30.6.2017. 
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Uznesenie č.55/5-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov za obdobie 
1.1.2017 – 30.6.2017 

Uznesenie č.56/5-2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 30.6.2017. 

 

 

 

 

 

                Marian Hudec  v.r.   
                                                 starosta obce 

 
 

 


