
UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov,  konaného dňa 15.2.2023 o 17:30 h   

v zasadačke Obecného úradu v Soblahove. 
 

Uznesenie č. 1/1-2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 1/2023 o určení výšky príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v 
školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soblahov. 
 

Uznesenie č. 2/1-2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2022. 
 

Uznesenie č. 3/1-2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje odpredaj pozemku v katastrálnom území Soblahov -  novovytvorená parcela KN- C č.   
901/3 o výmere 29 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, ktorá bola vytvorená odčlenením 
z pôvodného pozemku KN-C č. 901/1, na základe Geometrického plánu č. 48035637 – 005 -
23, vypracovaného Ivanom Opatovským, GEODET, Soblahov 282, dňa 18.1.2023, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ 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, pre Roberta Hatalu a Ing. Danielu Hatalovú, r. Kšiňanovú, 
obaja bytom Soblahov 277. 
Dôvod osobitného zreteľa: Predmetná parcela je ohradená plotom a bola dlhodobo užívaná 
predchádzajúcimi majiteľmi a je naďalej užívaná terajšími vlastníkmi. 
Zámer odpredať pozemok -  parcelu KN-C č. 901/3 v katastrálnom území Soblahov, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na webovej stránke obce a na  úradnej tabuli 
obce dňa 30.1.2023.  
 

Uznesenie č. 4/1-2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje odpredaj pozemku - parcela KN-C č. 901/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
29 m2 v katastrálnom území Soblahov, do vlastníctva Robertovi Hatalovi a Ing. Daniele 
Hatalovej, r. Kšiňanovej, obaja bytom Soblahov 277 za cenu 30 €/m2. Celková kúpna cena je 
vo výške 870 €. 
 

Uznesenie č. 5/1-2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
určuje odpredaj pozemku v katastrálnom území Soblahov -  nehnuteľnosti časti pozemku 
parcela  KN-C č.  2149/27, diel číslo 4 o výmere 46 m2 – zastavaná plocha a nádvorie 
v katastrálnom území obce Soblahov, ktorá bola vytvorená z predmetnej parcely KN-C č. 
2149/27 ako diel číslo 4, na základe Geometrického plánu č. 48035637 – 164 -22, 
vypracovaného Ivanom Opatovským, GEODET, Soblahov 282, dňa 10.11.2022, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ 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, pre MUDr. Marka Gabriela a MUDr. Rebeku Sabovú, obaja 
bytom Soblahov 18. 
Dôvod osobitného zreteľa: Predmetná parcela je ohradená plotom a bola dlhodobo užívaná 
predchádzajúcimi majiteľmi rodinného domu č. 13 a je naďalej užívaná terajšími vlastníkmi. 



 
Zámer odpredať pozemok -  parcelu KN-C č. 2149/27, diel č. 4 v katastrálnom území 
Soblahov, ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na webovej stránke obce a na  
úradnej tabuli obce dňa 30.1.2023.  
 

Uznesenie č. 6/1-2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje odpredaj pozemku - parcela KN-C č. 2149/27, diel číslo 4, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 46 m2 v katastrálnom území Soblahov, do vlastníctva MUDr. Markovi 
Gabrielovi a MUDr. Rebeke Sabovej, obaja bytom Soblahov 18 za cenu 30 €/m2. Celková 
kúpna cena je vo výške 1 380 €. 
 

Uznesenie č. 7/1-2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 31.12.2022.  
 

Uznesenie č. 8/1-2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
berie na vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 31.12.2022 a oznámenie o úprave 
rozpočtu ZŠ s MŠ v 3/2023 z 13.2.2023, číslo GA/21/2023/Iž.. 
 

Uznesenie č. 9/1-2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 
schvaľuje prípravu projektov pre čerpanie financií v rámci operačných programov a výziev 
na aktivity týkajúce sa materskej školy, nadstavby základnej školy, telocvične, starých kabín, 
budovy obecného úradu, revitalizácie centra obce, rozšírenia budovy hasičskej zbrojnice 
a Domu č. 270. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Marian Hudec v.r. 
          starosta obce 
 
 
 


