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UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 
konaného dňa 4.11.2020 o 17:30 h v zasadačke Obecného úradu Soblahov. 

 
Uznesenie č. 30/5-2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 15.10.2020. 
 

Uznesenie č. 31/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 
a účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019. 
 

Uznesenie č. 32/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje odpredaj pozemkov -  novo vzniknutá parcela č. KN-C 5215/8, zastavaná plocha 
o výmere 6 m2, novo vzniknutá parcela č. KN-C 5215/9, zastavaná plocha o výmere 42 m2 a 
novo vzniknutá parcela č. KN-C 5162/7, zastavaná plocha o výmere 2 m2 a novo vzniknutá 
parcela č. KN-C 5162/8, zastavaná plocha o výmere 7 m2 v katastrálnom území Soblahov,  
ktoré boli vytvorené odčlenením z pôvodných pozemkov parc. č. KN-C 5215/1 a KN-C 
5162/3 ( KN-E 2-3460 ), vlastnícky patriacich obci Soblahov, zapísaných na liste vlastníctva 
č.1 , na základe Geometrického plánu č. 48035637 – 129 – 20 vypracovaného Ivanom 
Opatovským GEODET, Soblahov 282 dňa 23.9.2020, overeného Okresným úradom Trenčín, 
katastrálny odbor dňa 5.10.2020 pod č. 1367/20, 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 Tatianu Ďurechovú, rod. Fabovú, bytom Soblahov 29.  
Dôvod osobitného zreteľa: odpredávané pozemky parcela č. KN - C 5215/8 a KN-C 5215/9 sa 
nachádzajú v tesnej blízkosti rodinného domu s dvorom vo  vlastníctve žiadateľky. Parcele 
5162/7 a 5162/8 sú priľahlé k pozemku parcela C KN 5215/8 a 5215/9 a sú dlhodobo užívané 
rodičmi žiadateľky. 
Zámer odpredať pozemok -  parcela č. KN-C 5215/8, parcela č. KN-C 5215/9, parcela č. KN-
C 5162/7 a parcela č. KN-C 5162/8 v katastrálnom území Soblahov, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa bol zverejnený na webovej stránke obce a na  úradnej tabuli obce dňa 
12.10.2020.  

 
Uznesenie č. 33/5-2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje odpredaj pozemku - novo vzniknutá parcela č. KN-C 5215/8, zastavaná plocha 
o výmere 6 m2, novo vzniknutá parcela č. KN-C 5215/9, zastavaná plocha o výmere 42 m2, 
novo vzniknutá parcela č. KN-C 5162/7, zastavaná plocha o výmere 2 m2, novo vzniknutá 
parcela č. KN-C 5162/8, zastavaná plocha o výmere 7 m2 v katastrálnom území Soblahov, do 
vlastníctva Tatiane Ďurechovej, rod. Fabovej, bytom Soblahov 29 za cenu 20 €/m2. Celková 
kúpna cena je vo výške 1 140 €. 
 

Uznesenie č. 34/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje nájom nebytových priestorov v Obecnom dome, Soblahov 470 na prízemí, ktoré sú vo 
výlučnom vlastníctve obce Soblahov, vedené na LV č.1, k.ú. Soblahov na dobu neurčitú, pre 
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Základnú umeleckú školu Nemšová, Ľuborčianska 2, 914 41  Nemšová, IČO 379 16 173 , 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 nadaných detí a mládeže v obci, podporuje zachovávanie a rozvoj folklórnych 
tradícií v obci prostredníctvom detí, ktoré navštevujú DFS Melenčárik. 
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 12.10.2020.  
 

Uznesenie č.35/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje nájom nebytových priestorov v Obecnom dome na prízemí, Soblahov 470,  ktoré 
sú vo výlučnom vlastníctve obce Soblahov, vedené na LV č.1, k.ú. Soblahov na dobu neurčitú 
pre Základnú umeleckú školu Nemšová, Ľuborčianska 2, 914 41  Nemšová, IČO 379 16 173, 
za nájom vo výške 1 € za rok, každú stredu od 15:30 do 18:00 h. 
Podmienkou nájmu je, že členovia DFS Melenčárik vystúpia s programom na kultúrnych 
a spoločenských akciách konaných v obci Soblahov v priebehu roka: Fašiangy, Stavanie 
mája, Deň matiek, Soblahovské leto, Štefanská jazda a 2 vystúpenia po vzájomnom 
odsúhlasení. 
 

Uznesenie č. 36/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje pridelenie 2-izbového obecného nájomného bytu č. 13 o výmere 66,93 m2, na 3.  
poschodí v bytovom dome č. 740 pre Silviu Mojžišovú, bytom Halalovka 51, Trenčín od 
1.12.2020. 

 
Uznesenie č. 37/5-2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje žiadosť MVDr. Jakuba Krišla, Trenčianska 1, Trenčianska Turná  k zariadeniam na 
chov nebezpečných živočíchov na parc. C KN 1146/2 a CKN 1146/3 v zmysle účinnosti 
novej vyhlášky č. 417/2019 Z.z. o chove nebezpečných živočíchov. Tieto zariadenia budú 
slúžiť na chov a údržbu rôznych druhov dravých vtákov a šeliem. 
 

Uznesenie č. 38/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
ukladá obecnému úradu vypracovať odpoveď na Žiadosť občanov lokality Rybníky 
o vybudovanie parkovacích miest na obecnom pozemku č. 2150, k.ú. Soblahov.  
 

Uznesenie č. 39/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
poveruje starostu obce na základe odporúčaní stavebnej komisie pokračovať v roku 2020 v 
projektoch: Vypracovanie projektu k ohláseniu stavby - Chodník na Železničnej ulici po ľavej 
strane - pripravovaný cyklochodník, Vypracovanie projektovej dokumentácie na 
Rekonštrukciu chodníka pri hlavnej ceste od križovatky na Mníchovu Lehotu po odbočku na 
Palmovskú, príprava projektovej dokumentácie pre stavebné konanie na Dom seniorov 
a zrealizovať protipovodňové opatrenia na zmonitorovaných miestach v časti obce: Kolónie, 
Kúria a Pod Palmovskou. 

 



3 
 

 
Uznesenie č.40/5-2020 

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 2019/2020. 
 

Uznesenie č.41/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Správu ZŠ s MŠ Soblahov o realizácii školského vzdelávacieho programu 
počas prerušenia vyučovania (13.3.-30.6.2020). 
 

Uznesenie č. 42/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce Soblahov k prijatiu finančnej 
výpomoci v sume 47 535 € v roku 2020. 
 

Uznesenie č. 43/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje plán zasadnutí OcZ na rok 2021 nasledovne: 24.2., 28.4., 23.6., 22.9., 27.10., 
10.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Marian Hudec v.r. 
         starosta obce 


