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UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 5.4.2018 o 17,30 hod. na Obecnom úrade Soblahov. 
 

Uznesenie č.11/2-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje realizáciu projektu na dobudovanie futbalovej infraštruktúry (zavlažovanie ihriska 
OŠK) z poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 10 000 €,  prostredníctvom 
rozpočtu MŠVaV SR pre oblasť športu a Slovenského futbalového zväzu. 
 

Uznesenie č.12/2-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie opätovné podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR na 
projekt: Výstavba multifunkčného ihriska. 
 

Uznesenie č.13/2-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje finančnú spoluúčasť k projektu výstavby „Hasičskej zbrojnice II.“ z vlastných 
zdrojov a to najmenej vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu. 
 

Uznesenie č.14/2-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR na 
projekt: Vybudovanie chodníka  - dolný koniec. 
 

Uznesenie č.15/2-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho 
fondu pre rok 2018 v Oblasti J. Elektromobilita (Činnosť J1) na nákup úžitkového vozidla pre 
potreby obce Soblahov v max. výške 36 000 €. 
 

Uznesenie č.16/2-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje 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 Mgr.Attilu Bátkyho a Bc.Lucie Bátkyovej, rod. Lúdlovej, obaja bytom 
Soblahov 19 podľa predloženého Geometrického plánu č. 48035637-148-17 vyhotoveného 
Ivanom Opatovským GEODET dňa 15.12.2017,  ako prípad osobitného zreteľa v zmysle § 
9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Zámena pozemkov súvisí s usporiadaním tvaru daných pozemkov z dôvodu plánovanej 
výstavby splaškovej kanalizácie.  
Zámer zameniť časť C KN parc. č. 5163 vo vlastníctve obce Soblahov za časť C KN parc. č. 
5164/2 vo vlastníctve Attilu a Lucie Bátkyovcov, obaja bytom Soblahov 19 v katastrálnom 
území Soblahov, ako prípad osobitného zreteľa bol zverejnený na webovej stránke obce a na  
úradnej tabuli obce dňa 30.1.2018. 
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Uznesenie č.17/2-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje 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 Mgr.Attilu Bátkyho a Bc.Lucie Bátkyovej, rod. Lúdlovej,  obaja bytom 
Soblahov 19 podľa predloženého Geometrického plánu č. 48035637-148-17 vyhotoveného 
Ivanom Opatovským GEODET dňa 15.12.2017.  
Vzhľadom k tomu, že zamieňané pozemky sa nachádzajú v tom istom katastrálnom území a  
v tej istej lokalite, zámena nehnuteľností - pozemkov sa uskutoční bezodplatne. 

Uznesenie č.18/2-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje pridelenie 2- izbového obecného nájomného bytu č. 10 o výmere 51,80 m2 na 3. 
poschodí, v bytovom dome č. 740   pre Martu a Dušana Malinovcov, bytom Soblahov 311 od 
1.5.2018.  

 
Uznesenie č.19/2-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje pridelenie 2-izbového obecného nájomného bytu č. 1 o výmere 42,90 m2 na 2. 
poschodí, v bytovom dome č. 741  pre Mgr.Zuzanu Mrázikovú, bytom Soblahov 237 od 
1.5.2018.  

Uznesenie č.20/2-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Zmluvu o nájme pozemku medzi obcou Soblahov a spoločnosťou VIGOR 
TWINS, s.r.o., Palackého 3477, Trenčín, ktorej premetom je používanie pozemku parc. č. 
4607/10 pre účely OŠK Soblahov. 

 
Uznesenie č.21/2-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Oznámenie Okresného úradu Trenčín, odboru školstva o výške 
normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2018 zo dňa 26.1.2018 pre 
školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soblahov.  
 

Uznesenie č.22/2-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
na základe zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  
A/ berie na vedomie, že na základe uznesenia č. 19/2 – 2016 zo dňa 27.4.2016 bol plat 
starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 
citovaného zákona so zvýšením o 40%, pričom – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – 
starostovi od 1.1.2018 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok. 
B/ schvaľuje podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.5.2018 zvýšenie 
minimálneho platu starostovi obce Soblahov Marianovi Hudecovi o 50 %, t.j. navýšenie o 10 
%. 
 

 
   
 

    Marian Hudec v.r. 
    starosta obce 


