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UZNESENIA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 19.6.2019 o 18:30 h v zasadačke Obecného úradu Soblahov. 
 

Uznesenie č. 19/3-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 
Soblahov za rok 2018.  
B/ schvaľuje Záverečný účet obce Soblahov za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez 
výhrad. 
C/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 266 093,03 € a zároveň čerpanie RF vo výške 266 093,03 € na  obstaranie dlhodobého 
hmotného a nehmotného majetku – výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, nákup. 
 

Uznesenie č. 20/3-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 2/2019 o určení výšky príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v 
školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soblahov. 
 

Uznesenie č. 21/3-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č.3/2018 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Uznesenie č. 22/3-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie predstavenie architektonickej štúdie Domova seniorov. 
 

Uznesenie č.23/3-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. 
polrok 2019. 
B/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2019. 
 

Uznesenie č.24/3-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje pridelenie 2-izbového bytu v bytovom dome Soblahov 741 o výmere 48,05 m2 na 
3.poschodí, číslo bytu 8 pre Moniku Kotrasovú, Soblahov 801 od 1.8.2019. 
 

Uznesenie č.25/3-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje odpredaj pozemku -  novo vzniknutá parcela č. KN-C 901/2 – zastavaná plocha 
o výmere 35 m2 v katastrálnom území Soblahov,  ktorá bola vytvorená odčlenením 
z pôvodného pozemku parc. č. KN-C 901, vlastnícky patriaceho obci Soblahov, zapísaného 
na liste vlastníctva č.1, na základe geometrického plánu č. 48035637-069-19, vypracovaného 
Ivanom Opatovským GEODET, dňa 31.5.2019, ako prípad hodný 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, pre spoločnosť IN – PRO s.r.o., Soblahov 754, IČO: 46 367 756. 
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Dôvod osobitného zreteľa: Odpredávaný pozemok parc. č. KN-C 901/2 – zastavaná plocha 
o výmere 35 m2 v katastrálnom území Soblahov tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo 
vlastníctve nadobúdateľa. Predmetná parcela je ohradená a dlhodobo užívaná 
predchádzajúcim majiteľom.  
Zámer odpredať pozemok parc. č. KN-C 901/2 – zastavaná plocha o výmere 35 m2 
v katastrálnom území Soblahov, ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na 
webovej stránke obce a na  úradnej tabuli obce dňa 3.6.2019.  

 
Uznesenie č.26/3-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje odpredaj pozemku - novo vzniknutá parcela č. KN-C 901/2 – zastavaná plocha 
o výmere 35 m2 v katastrálnom území Soblahov do vlastníctva spoločnosti IN - PRO s.r.o., 
Soblahov 754, IČO: 46 367 756 za cenu 30 €/m2. Celková kúpna cena je vo výške 1 050 €. 
 

Uznesenie č.27/3-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje kúpu pozemku KN-C parc.č. 5215/1 o výmere 701 m2 – ostatná plocha, k.ú. 
Soblahov a pozemku KN-C parc. č. 5215/2 o výmere 15 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, 
k.ú. Soblahov vlastnícky patriacich obci Trenčianska Turná, IČO: 00 312 053 zapísaných na 
LV č. 1390 do vlastníctva obce Soblahov, IČO: 00 311 987,  pre účely usporiadania 
pozemkov pod cestami, rodinnými domami a záhradami. 
Hodnota predmetu prevádzaných nehnuteľností je celkovo 13 000 € podľa znaleckého 
posudku  číslo 114/2019.      
 

Uznesenie č.28/3-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje finančnú spoluúčasť k projektu dostavby „Hasičskej zbrojnice II.“ z vlastných 
zdrojov a to najmenej vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu. 

 
Uznesenie č.29/3-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje finančnú spoluúčasť k projektu na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, resp. zosúladenie dopravného značenia a osvetlenie prechodov z vlastných zdrojov 
a to najmenej vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu. 
 

Uznesenie č.30/3-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie predstavenie architektonickej štúdie - Revitalizácia centra obce Soblahov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Marian Hudec v.r. 
          starosta obce 


