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UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 22.9.2021 o 17:30 h v zasadačke Obecného úradu Soblahov. 
Uznesenie č. 21/4-2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 15.9.2021. 
 

Uznesenie č. 22/4-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje tvorbu a čerpanie rezervného fondu obce Soblahov vo výške 113 578,91 € na 
úhradu nákladov podľa prílohy:  Rezervný fond v roku 2021 – tvorba a čerpanie č. 1 
z 9.9.2021. 

 
Uznesenie č. 23/4-2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Oznámenie ZŠ s MŠ Soblahov o úprave rozpočtu v 9/2021 - prenesené 
kompetencie č.j.: GA/88/2021/Iž z 17.9.2021. 

 
Uznesenie č. 24/4-2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje investičné zámery v obci:  
A/ Výmena športovej podlahy v telocvični ZŠ v predpokladanej sume 42 000 €, 
B/ Rekonštrukcia MK ku škole a Kolónie v sume 83 983,03 €, 
C/ Výmena a doplnenie prvkov Detského ihriska pri č.740 a na hornom konci obce v 
predpokladanej sume 22 000 €. 
 

Uznesenie č. 25/4-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje na základe žiadosti DHZ prefinancovanie nákladov za kapelu Miločanka v sume 
1 300 €. 

Uznesenie č. 26/4-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ schvaľuje otvorenie ÚPN obce Soblahov a zabezpečenie obstarávania Zmien a doplnkov 
ÚPN Soblahov, 
B/ ukladá stavebnej komisii pripraviť žiadosti, podklady a zámery obce Soblahov do 
pripravovaných ZaD ÚPN. Termín: 20.10.2021. 

 
Uznesenie č. 27/4-2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov  
A/ prerokovalo žiadosť občianskeho združenia Bellus Labor, Soblahov 646 o prenájom 
priestorov pre novovzniknutý sociálny podnik,   
B/ doporučuje starostovi obce informovať žiadateľky o možnostiach ďalšej spolupráce. 
 

Uznesenie č. 28/4-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie informáciu starostu obce o plánovaných a realizovaných projektoch v obci: 
Vstupný chodník do obce, Protipovodňové opatrenia 2. časť, Nákup úžitkového vozidla, 
Oporný múr, Výmena rozvodov a kompletného systému ozvučenia v obci, WIFI 4 EU. 
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Uznesenie č. 29/4-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje  členov Rady školy: Ing. Juraj Maláň, Mgr. Ľubomír Šedivý, doc.Ing. Juraj Ďuďák, 
PhD.,  Marián Jantošovič. 
 

Uznesenie č. 30/4-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
doporučuje starostovi obce vyžiadať od kronikárky obce materiály na zápis do kroniky obce 
za roky 2018, 2019 a 2020. Termín: 20.10.2021.  
 

Uznesenie č. 31/4-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ berie na vedomie vykonanie inventarizácie majetku obce, 
B/ berie na vedomie likvidáciu opotrebovaného a poškodeného majetku obce k 13.9.2021, 
C/ ukladá inventarizačnej komisii pre Požiarnu ochranu dokončiť inventarizáciu majetku. 
Termín: 20.10.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Marian Hudec v.r. 
          starosta obce 


