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UZNESENIA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 18.9.2019 o 17:30 h v zasadačke Obecného úradu Soblahov. 
 

Uznesenie č. 31/4-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.6.2019. 
 

Uznesenie č. 32/4-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje úpravy rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 na zmenu rozpočtu obce 
Soblahov na rok 2019 podľa predloženého návrhu k 18.9.2019. 
 

Uznesenie č. 33/4-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje navýšenie dotácie pre CMŠ v Soblahove na rok 2019 o sumu 460 €. 
 

Uznesenie č. 34/4-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje tvorbu a čerpanie rezervného fondu obce Soblahov v roku 2019 z prebytku 
hospodárenia roka 2018 vo výške 111 509,61 €  k 15.8.2019. 

 
Uznesenie č. 35/4-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 30.6.2019. 
 

Uznesenie č. 36/4-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Soblahov o výsledku kontroly vykonanej 
na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. 
 

Uznesenie č. 37/4-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 2/2015 o 
poskytovaní  sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby. 
 

Uznesenie č. 38/4-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 
a účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018. 
 

Uznesenie č. 39/4-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje nájom nebytových priestorov v Obecnom dome, Soblahov 470 na II.poschodí, ktoré 
sú vo výlučnom vlastníctve obce Soblahov, vedené na LV č.1, k.ú. Soblahov na dobu 
neurčitú, pre Občianske združenie Harmoniková akadémia, 913 38  Soblahov 364, IČO: 
51033119, ako prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ 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.  
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že obec Soblahov venuje veľkú pozornosť 
podpore a rastu talentovaných a umelecky nadaných detí a mládeže v obci. 
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Zámer prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa  v súlade s § 9a ods. 
9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol 
zverejnený na webovej stránke obce a na  úradnej tabuli obce dňa 2.9.2019.  
 

Uznesenie č.40/4-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje nájom nebytových priestorov v Obecnom dome na II.poschodí, Soblahov 470,  
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Soblahov, vedené na LV č.1, k.ú. Soblahov na dobu 
neurčitú pre Občianske združenie Harmoniková akadémia, 913 38  Soblahov 364, IČO: 
51033119, za nájom vo výške 1 € za rok, každú druhú stredu párny týždeň od 14:00 - 18:00 h. 
Podmienkou nájmu je, že Harmoniková akadémia sa zúčastní kultúrnych a spoločenských 
akcií konaných v obci Soblahov v priebehu roka: Fašiangy, Stavanie mája, Deň matiek, 
Soblahovské leto, Štefanská jazda a 2 vystúpenia organizované obcou Soblahov po 
vzájomnom odsúhlasení. 

Uznesenie č.41/4-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie informáciu starostu obce o možnosti realizácie projektov v rámci MAS 
Inovec. 
 

Uznesenie č. 42/4-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na deň 11.12.2019 na zasadnutí 
OcZ. 
 

Uznesenie č. 43/4-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Plán zasadnutí OcZ na rok 2020 nasledovne: 19.2., 29.4., 24.6., 23.9., 28.10., 9.12.. 
 

Uznesenie č. 44/4-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje a povoľuje uskutočňovanie sobášov mimo úradnej miestnosti, a to v Sedliackom 
dome, Hostinci u Ondreja a na Chate pod Ostrým vrchom po prechádzajúcom súhlase 
majiteľom. Poplatok za povolenie uzavretia manželstva mimo úradnú miestnosť je 230 €. Pre 
snúbencov, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v obci Soblahov je poplatok 30 €. 
K poplatkom sa pripočítava správny poplatok na úseku matrík za povolenie uzatvoriť 
manželstvo mimo úradne určenej miestnosti vo výške 70 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 
        Mariana Hudec v.r. 
           starosta obce 


