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UZNESENIA 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 27.4.2022 o 17:30 h   
vo veľkej zasadačke Obecného úradu v Soblahove. 

 
Uznesenie č. 12/2-2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 31.3.2022. 
 

Uznesenie č. 13/2-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Soblahov k návrhu záverečného 
účtu obce Soblahov za rok 2021.  
B/ schvaľuje Záverečný účet obce Soblahov za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez 
výhrad. 
C/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 238 781,45 €. 

Uznesenie č. 14/2-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje pridelenie 2-izbového obecného nájomného bytu č.1 v bytovom dome č. 741 na 2. 
poschodí vo výmere 42,90 m2,  Lucii Bátkyovej, bytom Soblahov 19, od 1.8.2022. 

 
Uznesenie č. 15/2-2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
doporučuje starostovi obce iniciovať rokovanie s Výskumným ústavom vodného 
hospodárstva v Bratislave za účelom doriešenia vymáhanej pohľadávky za vypracovanie 
odborného stanoviska k projektu: Revitalizácia centra obce Soblahov – vodná stavba-
regulácia potoka a vyžiadať potrebné doklady k faktúre – rozklad nákladov. Po doložení 
podkladov predložiť na schválenie zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 
o prislúchajúce náklady. 
 

Uznesenie č. 16/2-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
doporučuje starostovi obce zabezpečiť výmenu jestvujúceho vedenia metalicko optickými 
káblami za účelom modernizácie miestneho rozhlasu. Predpokladané náklady: max. 50 tis. €. 
 

Uznesenie č. 17/2-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie informáciu starostu obce o priemernej nominálnej mesačnej mzde 
zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2021 podľa zverejnenia ŠÚ SR vo výške 
1 211 €. 

Uznesenie č. 18/2-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 31.3.2022. 

 
Uznesenie č. 19/2-2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie informáciu starostu obce o prebiehajúcom Výberom konaní na obsadenie 
funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Soblahov. 
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Uznesenie č. 20/2-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
A/ schvaľuje doplnenie miesta konania sobášov v katastrálnom území obce Mníchova 
Lehota.  
B/ schvaľuje, že miesto konania sobáša mimo úradných miestností musí byť vopred 
odsúhlasené starostom obce Soblahov, resp. sobášiacim. Poplatky za povolenie uzavretia 
manželstva zostávajú v zmysle uznesenia č. 44/4-2019 z 18.9.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Marian Hudec v.r. 
          starosta obce 


