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UZNESENIA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 11.12.2019 o 17:30 h v zasadačke Obecného úradu Soblahov. 
Uznesenie č. 56/6-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ neschvaľuje zverenie nebytových priestorov (výstavný priestor) v budove Galérie na 
povale do užívania členom DHZO Soblahov. Členovia DHZO  môžu využívať uvedené 
priestory za účelom organizovania školení, výcvikov a schôdzí v zmysle doterajších platných 
pravidiel návštevníkov Galérie na povale.  
B/ berie na vedomie Žiadosť o zaradenie investičného zámeru rozšírenia, resp. predĺženia 
garáže č.1 (garáž pre CAS 15 Iveco Daily) medzi investičné zámery obce Soblahov.  
V rozpočte obce  je navýšená položka na projekty (štúdiu) realizácie daného zámeru. 
 

Uznesenie č. 57/6-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 3/2019 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 
2020.  
 

Uznesenie č. 58/6-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ schvaľuje pripomienky a zmeny k návrhu VZN obce Soblahov č. 4/2019 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Soblahov. 
B/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 4/2019 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Soblahov. 
 

Uznesenie č. 59/6-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ schvaľuje pripomienky a zmeny k návrhu VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 
na území obce Soblahov.  
B/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 5/2019 o miestnom poplatku 
za rozvoj na území obce Soblahov. 

 
Uznesenie č. 60/6-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ schvaľuje  pripomienky a zmeny k návrhu rozpočtu obce Soblahov na rok 2020. 
B/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Soblahov na 
roky 2020, 2021, 2022 s pripomienkami a zmenami v návrhu rozpočtu.  
C/ schvaľuje rozpočet  obce Soblahov  vrátane programov a podprogramov na rok 2020.       
D/ berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2020 - 
2022. 

Uznesenie č. 61/6-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. 
polrok 2020. 
B/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2020. 
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Uznesenie č. 62/6-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje volebnú komisiu pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Soblahov 
v zložení:  predseda: Daniel Mrázik,                     
členovia:   Monika Červeňanová, Ing. Juraj Maláň. 
  

Uznesenie č. 63/6-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ berie na vedomie prihlášku uchádzača o funkciu hlavného kontrolóra obce Soblahov,  
B/ konštatuje, že v stanovenom termíne podal kompletnú prihlášku s požadovanými 
dokladmi a prílohami jeden uchádzač. 

 
Uznesenie č. 64/6-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
volí v zmysle § 18a  zákona SNR č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, Jozefa 
Halgoša, nar.: 20.12.1955, bytom Soblahov 544, do funkcie  hlavného kontrolóra obce 
Soblahov od 1.2.2020. 

 
Uznesenie č. 65/6-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
ruší Uznesenie č. 48/5-2019 a Uznesenie č. 49/5-2019 z 23.10.2019 vo veci určenia 
schválenia odpredaja pozemkov do vlastníctva Kataríny Kašičkovej a Alexandra Kašičku, 
obaja Soblahov 28.  

 
Uznesenie č. 66/6-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje odpredaj pozemkov -  novo vzniknutá parcela č. KN-C 5215/6, zastavaná plocha 
o výmere 29 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 29 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, overeného pod číslom 1512/2019, dňa 11.12.2019, 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.  
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Uznesenie č. 67/6-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje odpredaj pozemku - novo vzniknutá parcela č. KN-C 5215/6, zastavaná plocha 
o výmere 29 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 29 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 1720 
€. 

Uznesenie č. 68/6-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje odpredaj pozemkov -  novo vzniknutá parcela č. KN-C 2149/71, zastavaná plocha 
o výmere 19 m2 a novo vzniknutá parcela č. KN-C 2149/72, zastavaná plocha o výmere 143 
m2 v katastrálnom území Soblahov,  ktoré boli vytvorené odčlenením z pôvodného pozemku 
parc. č. KN-C 2149/27, vlastnícky patriaceho obci Soblahov, zapísaného na liste vlastníctva 
č.1 , na základe Geometrického plánu č. 48035637-134-19 vypracovaného Ivanom 
Opatovským GEODET, Soblahov 282, 913 38  Soblahov 282, dňa 8.10.2019, 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 Jozefa Fabu a Annu Fabovú, rod. Jánošíkovú, 
obaja bytom Soblahov 14.  
Dôvod osobitného zreteľa: odpredávaný pozemok parcela C KN č. 2149/71 a 2149/72 sú 
priľahlé k pozemku parc. C KN 5140 vo vlastníctve žiadateľov,  na uvedených parcelách stojí 
časť rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov. Predmetné parcely sú ohradené plotom a sú 
dlhodobo užívané terajšími majiteľmi a ich predchodcami. 
Zámer odpredať pozemok -  parcela č. KN-C 2149/71 a parcela č. KN-C 2149/72 
v katastrálnom území Soblahov, ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na 
webovej stránke obce a na  úradnej tabuli obce dňa 25.11.2019.  

 
 

Uznesenie č. 69/6-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje odpredaj pozemku - novo vzniknutá parcela č. KN-C 2149/71, zastavaná plocha 
o výmere 19 m2 a novo vzniknutá parcela č. KN-C 2149/72, zastavaná plocha o výmere 143 
m2 v katastrálnom území Soblahov, do vlastníctva Jozefovi Fabovi a Anne Fabovej, rod. 
Jánošíkovej, obaja bytom Soblahov 14 za cenu 20 €/m2. Celková kúpna cena je vo výške 3 
240 €. 

Uznesenie č.70/6-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje pridelenie garsónky č. 14 o výmere 38,90 m2 na 3. poschodí v bytovom dome č. 
740,  Mgr. Lucii Moravanskej, M.R.Štefánika 814/8, Nové Mesto nad Váhom, od 1.1. 2020. 

 
Uznesenie č. 71/6-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje zápis materiálov roku 2017 do kroniky obce. 

 
Uznesenie č. 72/6-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje tvorbu a čerpanie rezervného fondu vo výške 16 071,46 € a zároveň čerpanie RF 
vo výške 16 071,46 € na úhradu nákladov podľa prílohy Rezervný fond v roku 2019 – tvorba 
a čerpanie z 21.11.2019. 



4 
 

Uznesenie č. 73/6-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov v 11+12/2019 – prenesené 
kompetencie č.j.:GA/210/2019/Iž. 

 
Uznesenie č.74/6-2019 

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 2019 Rozpočtovým opatrením 
č.4/2019 v príjmovej a výdavkovej časti podľa skutočne prijatých a čerpaných finančných 
prostriedkov k 31.12.2019. 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 
31.12.2019. 
 

Uznesenie č.75/6-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje kontrolórovi obce Soblahov odmenu vo výške 20 % zo mzdy za rok 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Marian Hudec v.r. 
         starosta obce 


