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UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 12.12.2018 o 17:30 h v zasadačke Obecného úradu Soblahov 
Uznesenie č.72/7-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
konštatuje, že novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Martin Judiny zložil 
a podpisom potvrdil zákonom predpísaný sľub.  

 
Uznesenie č.73/7-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
berie na vedomie informáciu starostu obce v zmysle § 13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o poverení poslanca Daniela Mrázika 
zastupovaním starostu obce.  

 
Uznesenie č.74/7-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
A. volí členov Komisie finančnej a investičnej 
a/ poslancov: Daniel Mrázik, Ing. Juraj Maláň, 
b/ odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Martin Ďuďák, Emília Halgošová. 
B. volí členov Komisie stavebnej a životného prostredia   
a/ poslanca: Ing. Martin Judiny 
b/ odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Vladimír Kmeťo, Pavol Fabo, Bc. 
Pavol Opatovský. 
C. volí členov Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie 
a/ poslancov: Monika Červeňanová, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý, Marián Jantošovič, 
b/ odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Marta Drienková, Mgr. Silvia Holubek 
Šalkovská, Ing. Ján Vojtek, Emília Fabová, JUDr. Martina Hudecová, MUDr. Andrea 
Bieliková. 
D. volí členov Komisie sociálnej a zdravotnej 
a/ odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: MUDr.  Zuzana Mináriková, Anna 
Tvrdoňová, Zuzana Hrnčárová. 
E. volí členov Komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť 
a/ poslancov: Bc. Lukáš Beták, Ing. Martin Judiny, Patrik Pleva, Ing. Juraj Maláň. 
F. volí členov Komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností  
a/ poslancov: Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Ing. Martin Judiny 
G. volí členov Komisie - Redakčná rada Soblahovských novín  
a/ poslanca: Daniel Mrázik,  
b/ odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Bc. Alena Patková, JUDr. Martina 
Hudecová,  Zuzana Hrnčárová. 

 
Uznesenie č.75/7-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahovč.3/2018 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov.  

 
Uznesenie č.76/7-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.4/2018 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce     a o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom 
materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Soblahov na kalendárny rok 
2019.  
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Uznesenie č.77/7-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A. schvaľuje  pripomienky a zmeny k návrhu rozpočtu obce Soblahov na rok 2019. 
B. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Soblahov na 
roky 2019, 2020, 2021 s pripomienkami a zmenami v návrhu rozpočtu.  
C. schvaľuje rozpočet  obce Soblahov  vrátane programov a podprogramov na rok 2019.       
D. berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2019 - 
2021. 

Uznesenie č.78/7-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje vykonanie Zmien a doplnkov Územného plánu obce Soblahov v lokalite číslo 1 
s rozlohou 1,85 ha (rozšírenie NB7 smer Mn. Lehota) na základe žiadosti Ing. Petra Uhera, 
Soblahov 957 zo dňa 30.11.2018 za podmienok,  že v zmenách bude zahrnutá aj časť 
pozemku E KN parc.č. 2150, časť pozemku E KN parc.č. 5105 a pozemok C KN parc. č. 
5131 a plánovaný chodník na pozemku E KN parc.č. 5083/2 a pozemku E KN parc. č.5084  
(v smere na Mn. Lehotu) a bude navrhnuté plánované prepojenie výhľadovej komunikácie 
smerom na „ Bránu“. 

Uznesenie č.79/7- 2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
poveruje starostu obce Mariana Hudeca v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 14 
zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov upraviť rozpočet obce Soblahov na rok 2018  Rozpočtovým opatrením 
č.2/2018 v príjmovej a výdavkovej časti podľa skutočne prijatých a čerpaných finančných 
prostriedkov k 31.12.2018. 
V prípade nevyhnutných výdavkov upraviť rozpočet v programoch na jednotlivých funkciách 
a položkách podľa skutočnosti a upraviť rozpočet rozpočtovej organizácie v časti bežné 
výdavky a v časti bežné príjmy podľa skutočnosti k 31.12.2018. 
 

Uznesenie č. 80/7-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje kontrolórovi obce Soblahov odmenu vo výške 20 % zo mzdy za rok 2018. 
 

Uznesenie č. 81/7-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov v 12/2018 – prenesené kompetencie 
č.j.:GA/254/2018. 

Uznesenie č. 82/7-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje  realizáciu projektu Vybudovanie bezplatnej Wi-Fi siete vo verejných priestoroch 
v zmysle získaného grantu v hodnote 15 000 € v rámci výzvy Call 1. na akciu „WiFi4EU 
Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách v Soblahove“. 
 

Uznesenie č.83/7-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Soblahov  Mariana Hudeca za 
obdobie roka 2018 v počte 21 dní. 

 
 
         Marian Hudec v.r. 
          starosta obce 


