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UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 12.9.2018 o 17,30 hod. na Obecnom úrade Soblahov 
 

Uznesenie č.42/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpadových vôd. 
 

Uznesenie č.43/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.  1/2016 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce. 
 

Uznesenie č.44/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
berie na vedomie Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.6.2018. 
 

Uznesenie č.45/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
berie na vedomie Správu z kontroly hospodárenia obce, kontroly plnenia príjmov a čerpania 
výdavkov rozpočtu obce za I. polrok 2018. 

 
Uznesenie č.46/4-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
berie na vedomie Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 31.8.2018. 

 
Uznesenie č.47/4-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
prerokovalo a schvaľuje bezodplatný prevod nehnuteľnosti novovytvorenej časti C-KN 
p.č. 5129/4, ostatná plocha o výmere 480 m2 vytvorenej Geometrickým plánm č. 48035637-
075-18, zo dňa 19.7.2018 z pôvodnej E-KN parc.č. 3442, o výmere 11661 m2 zapísanej na 
LV č. 3267, katastrálne územie Soblahov v podiele 1/1 vo vlastníctve SR - Slovenského 
pozemkového fondu Bratislava, za účelom realizácie vstupného chodníka do obce, ktorý bude 
využívaný a slúžiť na verejnoprospešné účely. 
  

Uznesenie č.48/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
prerokovalo a schvaľuje kúpu nehnuteľností - novovytvorenej C-KN p.č. 5130/1, ostatná 
plocha o výmere 468 m2 a C-KN parc. č. 5130/2, ostatná plocha o výmere 118 m2 
vytvorených Geometrickým plánom č. 48035637-094-18, zo dňa 23.8.2018 z pôvodnej E-KN 
č. 3432/2 zapísanej na LV č. 2950, katastrálne územie Soblahov,  od Mesta Trenčín, za 
účelom realizácie vstupného chodníka do obce, ktorý bude využívaný a slúžiť na 
verejnoprospešné účely. 
 

Uznesenie č.49/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje pridelenie 2-izbového bytu v bytovom dome Soblahov 741 o výmere 50 m2 na 
2.poschodí, číslo bytu 5 pre Lukáša Drienku, Soblahov 254 a Luciu Scheryovú, Soblahov 225 
od 1.10.2018. 
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Uznesenie č.50/4-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje kúpu nehnuteľnosti novovytvorenej C - KN parcely č. 658/8 o výmere 54 m2, druh 
pozemku záhrady v katastrálnom území Soblahov zapísanej na LV č. 977 odčlenenej od C-
KNC p. č. 658/2 Geometrickým plánom č. 48035637-091-18 zo dňa 20.8.2018 od Milana 
Halgoša , Soblahov 401 za cenu 20 €/m2 v celkovej sume 1 080 €. 
 

Uznesenie č.51/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje zvýšenie kapacity Materskej školy v Soblahove v šk. roku 2018/2019 na počet 46 
detí.  
 

Uznesenie č.52/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Cenový výmer č.1/2018 vo veci jednorazového prenájmu spoločenských 
priestorov vo vlastníctve obce Soblahov. 
 

Uznesenie č. 53/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje prenájom nebytových priestorov v Galérii na povale (Dom služieb) pre Slovenskú 
pátraciu službu k plneniu úloh na úseku záchrany života, zdravia a majetku občanov SR za 
cenu 40 €/m2/rok. 

Uznesenie č. 54/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje  prenájom nebytových priestorov v Galérii na povale (Dom služie) pre Lenku 
Sivákovú, Kaderníctvo Lenka za cenu 40 €/m2/rok. 
 

Uznesenie č. 55/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 
a účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017. 
 

Uznesenie č. 56/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie zámer obce Soblahov vybudovať,  po ukončení JPÚ v časti Pod 
Palmovskou,  komunikáciu a inžinierske siete (vrátane preloženia vedenia el. napätia pod 
komunikáciu) a zároveň pre dané územie zaviesť miestny  poplatok za rozvoj.  

 
Uznesenie č. 57/4-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje nákup odpadkových košov na psie exkrementy.   
 
 
 
 
 
 
         Marian Hudec v.r. 
          starosta obce 


