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UZNESENIA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 23.10.2019 o 17:30 h v zasadačke Obecného úradu Soblahov. 
 
 

Uznesenie č. 45/5-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.9.2019. 
 

Uznesenie č. 46/5-2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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. 47/5-2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje zvýšenie kapacity Materskej školy v Soblahove v šk. roku 2019/2020 na počet 47      
detí. 
 

Uznesenie č. 48/5-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje odpredaj pozemkov -  novo vzniknutá parcela č. KN-C 5215/6, zastavaná plocha 
o výmere 27 m2, novo vzniknutá parcela č. KN-C 5215/7, zastavaná plocha o výmere 28 m2 
a novo vzniknutá parcela č. KN-C 5162/5, zastavaná plocha o výmere 31 m2 v katastrálnom 
území Soblahov,  ktoré boli vytvorené odčlenením z pôvodných pozemkov parc. č. KN-C 
5215/1 a KN-C 5162 ( KN-E 2-3460 ), vlastnícky patriacich obci Soblahov, zapísaných na 
liste vlastníctva č.1 , na základe Geometrického plánu č. 308/2019 vypracovaného GEOSTA-
Ing. Radovan Stacho, Tematínska 1987/10, Nové Mesto nad Váhom, dňa 22.10.2019, 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 Katarínu Kašičkovú, rod. Mrázikovú 
a Alexandra Kašičku, obaja bytom Soblahov 28.  
Dôvod osobitného zreteľa: odpredávané pozemky parcela č. KN - C 5215/6, KN-C 5215/7 
a KN-C 5162/5 sú priľahlé k pozemku parcela č. KN-C 5212 vo vlastníctve žiadateľov. Na 
uvedených parcelách (KN-C 5215/6,  KN-C 5215/7) stojí časť rodinného domu vo vlastníctve 
žiadateľov. Predmetné parcele sú ohradené plotom a sú dlhodobo užívané terajšími majiteľmi 
a ich predchodcami. 
Zámer odpredať pozemok -  parcela č. KN-C 5215/6, parcela č. KN-C 5215/7 a parcela č. 
KN-C 5162/5 v katastrálnom území Soblahov, ako prípad hodný osobitného zreteľa bol 
zverejnený na webovej stránke obce a na  úradnej tabuli obce dňa 7.10.2019.  

 
Uznesenie č. 49/5-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje odpredaj pozemku - novo vzniknutá parcela č. KN-C 5215/6, zastavaná plocha 
o výmere 27 m2, novo vzniknutá parcela č. KN-C 5215/7, zastavaná plocha o výmere 28 m2 
a novo vzniknutá parcela č. KN-C 5162/5, zastavaná plocha o výmere 31 m2 v katastrálnom 
území Soblahov, do vlastníctva Kataríne Kašičkovej, rod. Mrázikovej a Alexandrovi 
Kašičkovi, obaja bytom Soblahov 28 za cenu 20 €/m2. Celková kúpna cena je vo výške 1 720 
€. 
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Uznesenie č. 50/5-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje na základe odporúčania Rady školy Správu ZŠ a MŠ Soblahov o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2018/2019. 
 

Uznesenie č. 51/5-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 30.9.2019. 
 

Uznesenie č. 52/5-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov  podľa predloženého návrhu Riaditeľstva ZŠ 
s MŠ Soblahov zo dňa 16.10.2019 pod značkou: GA179/2019/Iž. 
 

Uznesenie č. 53/5-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje riešenie havarijného stavu kotolne v bytovom dome Soblahov 740 výmenou a  
nákupom 2 nových kotlov a celého riadiaceho systému. 
 

Uznesenie č. 54/5-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 
z Environmentálneho fondu na činnosť C1 v rámci zverejnenej špecifikácie činností podpory 
na projekt: Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Soblahov. 
B/ schvaľuje finančnú spoluúčasť k projektu „Zakúpenie technologického vybavenia pre 
obec Soblahov“ z vlastných zdrojov a to najmenej vo výške 5 % z celkových výdavkov 
projektu. 
C/ berie na vedomie Zmluvu o dielo so spoločnosťou: EPIC Partner a.s., Komárno, ktorej 
predmetom je vyhotoviť Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci výzvy 
Environmentálneho fondu na rok 2020.  
 

Uznesenie č. 55/5-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ berie na vedomie Zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 
medzi Úradom vlády SR a obcou Soblahov vo výške 3 000 €, Podprogram č. 4, názov 
projektu:  Nákup výbavy vonkajšieho fitnes ihriska. 
B/ schvaľuje finančnú spoluúčasť k projektu „Nákup výbavy vonkajšieho fitnes ihriska“ 
z vlastných zdrojov a to najmenej vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu. 
 
 
 
         
 
 
 
 
         Marian Hudec v.r. 
          starosta obce 
  
 
 
 


