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  UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 10.12.2021o 17:30 h   

v zasadačke Obecného úradu v Soblahove. 
 

Uznesenie č. 42/6-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 1/2021 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 
2022. 

Uznesenie č. 43/6-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Soblahov na 
roky 2022, 2023, 2024. 
B/ schvaľuje rozpočet  obce Soblahov  vrátane programov a podprogramov na rok 2022.       
C/ berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2022 - 
2024. 

 
Uznesenie č. 44/6-2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ berie na vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 30.9.2021.  
B/ berie na vedomie úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov v 11, 12/2021 č.j.:GA/136/2020/Iž. 
z 19.11.2021 –  presun z osobných nákladov na prevádzku. 

 
Uznesenie č. 45/6-2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. 
polrok 2022. 
B/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2022. 
 

Uznesenie č. 46/6-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 
a účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020. 
 

Uznesenie č. 47/6-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje kontrolórovi obce Soblahov odmenu vo výške 20 %  zo mzdy za rok 2021. 

 
Uznesenie č. 48/6-2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje tvorbu a čerpanie rezervného fondu obce Soblahov vo výške 90 999,29 € a zároveň 
čerpanie RF vo výške 90 999,29 € na úhradu nákladov podľa prílohy:  Rezervný fond v roku 
2021 – tvorba a čerpanie č. 2 z 10.12.2021. 

 
Uznesenie č. 49/6-2021 

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 2021 Rozpočtovým opatrením 
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č.2/2021 v príjmovej a výdavkovej časti podľa skutočne prijatých a čerpaných finančných 
prostriedkov k 31.12.2021. 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 
31.12.2021. 
 

Uznesenie č. 50/6-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ berie na vedomie informáciu predsedu komisie stavebnej a životného prostredia Ing. 
Juraja Maláňa zo zasadnutia,  konaného 1.12.2021, 
B/  súhlasí so závermi komisie týkajúcich sa návrhu obstarania Zmien a doplnkov č.3 ÚPN 
obce Soblahov, ktoré budú slúžiť ako podklad k vypracovaniu  Zmien a doplnkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Marian Hudec v.r.  
         starosta obce 
 


