
UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 23.6.2021 o 17:30 h v zasadačke Obecného úradu Soblahov. 
Uznesenie č. 15/3-2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Soblahov k návrhu záverečného 
účtu obce Soblahov za rok 2020.  
B/ schvaľuje Záverečný účet obce Soblahov za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez 
výhrad. 
C/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 374 404,97 €. 

 
Uznesenie č. 16/3-2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. 
polrok 2021. 
B/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2021. 
 

Uznesenie č. 17/3-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
prerokovalo a schvaľuje pripomienky obce k strategickému dokumentu Plán udržateľnej 
mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín z 28.5.2021 doručené na OkÚ TN, odbor 
starostlivosti o ŽP nasledovne: 

- žiadame doplnenie prepojenia komunikácie A.5.6  k záhradkárskej osade Chrásť, 
- so zámerom prepojenia Kubrica - Soblahov A 5.7 výhľadovo Obec Soblahov 

nesúhlasí,  
- k bodu B 4.5 uvádzame – v mape nie je  aktualizovaný posledný odsúhlasený riešený 

návrh prepojenia obcí cyklotrasami (za česačky a za Leoni). 
 

Uznesenie č. 18/3-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
prerokovalo a schvaľuje bezodplatný prevod nehnuteľností -  novovytvorenej časti C-KN 
p.č. 5108/4, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 526 m2 vytvorenej Geometrickým 
plánom č.48035637-086-21, zo dňa 23.6.0021 z pôvodnej E-KN parc.č. 5108 o výmere 8 219 
m2, druh pozemku ostatná plocha zapísanej na LV č. 3267, katastrálne územie Soblahov 
v podiele 1/1 vo vlastníctve SR - Slovenského pozemkového fondu Bratislava, za účelom 
realizácie stavby: Revitalizácia centra obce Soblahov, ktorá bude využívaná a slúžiť na 
verejnoprospešné účely. 

 
Uznesenie č. 19/3-2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje pokračovanie prác na protipovodňových opatreniach v obci v športovom areáli, na 
ulici Železničná II. a v časti obce od križovatky na Mn. Lehotu smerom ku korytu potoku. 
 

Uznesenie č. 20/3-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Cenový výmer č.1/2021 - Stroj na čistenie chodníkov a ciest. 
 
           
 
          Marian Hudec v.r. 
           starosta obce 


