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UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 22.6.2022 o 17:30 h   

v zasadačke Obecného úradu v Soblahove. 
 

Uznesenie č. 21/3-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje podľa § 166 ods. 3 zákona SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade § 11 
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že Obecné 
zastupiteľstvo obce Soblahov bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom 
volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 

 
Uznesenie č. 22/3-2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce Soblahov na plný 
úväzok v súlade § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov po voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2022. 
 

Uznesenie č. 23/3-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a členov Obecného zastupiteľstva v Soblahove 
s účinnosťou od 1.1.2023. 

 
Uznesenie č. 24/3-2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2022. 
 

Uznesenie č. 25/3-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Oznámenie ZŠ s MŠ Soblahov č.j.: GA/74/2022/Iž. zo dňa 16.6.2022 
o úprave rozpočtu v 6/2022 a stravného – výšky režijných nákladov v cene obeda od 9/2022.  

 
Uznesenie č. 26/3-2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie žiadosť Ing. Hany Witt, Soblahov 682 a Jozefa Faba, Soblahov 245 
o zámenu pozemkov a odpredaj pozemku pod jestvujúcou komunikáciou v časti Šípkov podľa 
Geometrického plánu č. 48035637-063-22. 
 

Uznesenie č. 27/3-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje zápis materiálov roku 2019 do kroniky obce. 
 

Uznesenie č. 28/3-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje zápis materiálov roku 2020 do kroniky obce. 
 

Uznesenie č. 29/3-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Kronikár/ka obce Soblahov. 
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Uznesenie č. 30/3-2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
poveruje starostu obce pokračovať v rokovaniach a vypracovať potrebné náležitosti ohľadne 
odkúpenia budovy Soblahov súpisné číslo 646 pre ďalšie fungovanie lekárne a možnosti 
využitia priestorov na služby pre občanov. 
 

Uznesenie č. 31/3-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje úpravy rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2022 na zmenu rozpočtu obce 
Soblahov na rok 2022 – presun rozpočtových prostriedkov podľa predloženého návrhu 
k 22.6.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Marian Hudec v.r. 
          starosta obce 


