
1 
 

UZNESENIA  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 
konaného dňa 13.2.2018 o 17,30 hod. na Obecnom úrade Soblahov. 

 
Uznesenie č.1/1-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.1/2018 o umiestňovaní volebných 
plagátov na území obce Soblahov. 
 

Uznesenie č.2/1-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 31.12.2017. 

 
Uznesenie č.3/1-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 31.12.2017. 

 
Uznesenie č.4/1-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ berie na vedomie informáciu o povinnosti vypracovania Komunitného plánu sociálnych 
služieb obce Soblahov, vyplývajúcej z § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,  
B/ berie na vedomie informáciu starostu obce o určení garanta za vypracovanie 
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Soblahov Ing. Lenky Imriškovej. 
 

Uznesenie č.5/1-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ schvaľuje zapracovanie pripomienok k zápisu materiálov do kroniky roku 2016, 
B/ schvaľuje zápis materiálov roku 2016 do kroniky obce. 
 

Uznesenie č.6/1-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017. 
 

Uznesenie č. 7/1-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
prerokovalo zámenu pozemkov -  časti pozemku C  KN parc. č. 5163, orná pôda podľa LV 
č. 1 vo vlastníctve obce Soblahov za pozemok – časť C KN parc. č. 5164/2, orná pôda podľa 
LV č. 1404,  vo vlastníctve Attilu Bátkyho a Bc.Lucie Bátkyovcov, obaja bytom Soblahov 19 
v zmysle Geometrického plánu  č.48035637-148-17, vyhotoveného Ivanom Opatovským 
GEODET dňa 15.12.2017.  

Uznesenie č.8/1-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ prerokovalo zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Soblahov časti pozemku E KN 
parc. č. 2150  podľa LV č. 1 vo vlastníctve obce Soblahov  za časť pozemku C KN parc. č. 
5131,  podľa LV č.3566 vo vlastníctve Ing. Ivana Malla, Soblahov 626, 
B/ odporúča danú lokalitu riešiť až po ukončení a schválení Zmien a doplnkov č.2 Územného 
plánu obce Soblahov s prihliadnutím na iné zámery obce. 
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Uznesenie č.9/1-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje finančný príspevok vo výške 500 € pre Folklórno tanečnú skupinu Trúfalci 
Mníchova Lehota – Soblahov. 
 

Uznesenie č.10/1-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje zakúpenie CRP prístroja pre potreby ambulancie v Soblahove v max. sume 1300 €,  
ktorý bude daný do dlhodobého  prenájmu za 1 €/rok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Marian Hudec v.r. 
         starosta obce 


