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UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 

konaného dňa 27.10.2021 o 17:30 h v malej zasadačke Obecného úradu Soblahov. 
Uznesenie č. 32/5-2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.9.2021. 
 

Uznesenie č. 33/5-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje prísediacich Okresného súdu Trenčín na volebné obdobie rokov 2021-2025: Mgr. 
Ladislav Tóth, PhD., bytom Soblahov 267 a JUDr. Eva Plevová, bytom Soblahov 411. 

 
Uznesenie č. 34/5-2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje nájom nebytových priestorov v Obecnom dome, Soblahov 470, ktoré sú vo výlučnom 
vlastníctve obce Soblahov, vedené na LV č.1, k.ú. Soblahov na dobu neurčitú, pre Súkromnú 
základnú umeleckú školu Omšenie, 914 43  zastúpenú:  Mgr. Vladimír Ďatelinka, 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 talentovaných a umelecky nadaných detí a mládeže v obci. 
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 11.10.2021.  
 

Uznesenie č. 35/5-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje nájom nebytových priestorov v Obecnom dome, Soblahov 470,  ktoré sú vo 
výlučnom vlastníctve obce Soblahov, vedené na LV č.1, k.ú. Soblahov na dobu neurčitú pre 
Súkromnú základnú umeleckú školu Omšenie, 914 43 zastúpenú: Mgr. Vladimír  Ďatelinka, 
za nájom vo výške 1 € za rok, každý týždeň pondelok a štvrtok od 17:00 - 19:00 h. 
Podmienkou nájmu je, že priestory budú využívať deti a mládež zo Soblahova na nácviky  
a rozvíjanie sa v oblasti hudobnej tvorby a hry na dychové nástroje. 
 

Uznesenie č. 36/5-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho 
fondu na činnosť BK4 v súlade so Špecifikáciou činností podpory na rok 2022, na projekt: 
Soblahov - splašková kanalizácia. 
B/ schvaľuje finančnú spoluúčasť k projektu „Soblahov - splašková kanalizácia “ z vlastných 
zdrojov vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu. 
 

Uznesenie č. 37/5-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Plán zasadnutí OcZ na rok 2022 nasledovne: 16.2, 27.4., 22.6., 21.9 a 7.12.. 
 

Uznesenie č. 38/5-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 30.9.2021. 
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Uznesenie č. 39/5-2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje úpravy rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2021 na zmenu rozpočtu obce 
Soblahov na rok 2021 podľa predloženého návrhu k 27.10.2021. 
 

Uznesenie č. 40/5-2021 
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 2020/2021. 
 

Uznesenie č. 41/5-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
doporučuje starostovi obce vyzvať Slovenskú pátraciu službu na úhradu nedoplatkov v 
zmysle uznesenia č. 61/5-2018 z 24.10.2018. V prípade, že nebudú faktúry po splatnosti 
uhradené alebo nedôjde k inej dohode, ukončiť nájomný vzťah k 31.12.2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Marian Hudec v.r. 
         starosta obce 
 


