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ZÁPISNICA č. 2/2015 
 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 1.4.2015 o 
17,30 hod. na Obecnom úrade v Soblahove. 
PRÍTOMNÍ:  
Marian Hudec - starosta obce  
Daniel Mrázik -  poslanec OcZ      
Ing. Juraj Maláň - poslanec OcZ         
Lukáš Beták - poslanec OcZ      
Ing. Ján Vojtek - poslanec OcZ       
Ing. Juraj Ďuďák PhD. - poslanec OcZ     
Bc. Martin Judiny- poslanec OcZ      
Ing. Marián Jantošovič- poslanec OcZ     
Patrik Pleva - poslanec OcZ      
NEPRÍTOMNÝ (ospravedlnený):  
Ľubomír Šedivý - poslanec OcZ   
 
Jozef Halgoš - kontrolór obce      
OSTATNÍ PRÍTOMNÍ: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
               Zasadnutie OcZ otvoril starosta obce Marian Hudec. Privítal poslancov a podľa 
podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť poslancov 
nasledovne: Z celkového počtu 9 bolo prítomných 8 poslancov, na základe čoho vyhlásil, že 
OcZ je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. Predložil obecnému zastupiteľstvu na 
schválenie návrh programu rokovania, ktorým sa malo riadiť zasadnutie OcZ:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Kontrola uznesenia 

  3. Všeobecné záväzné nariadenie obce Soblahov o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade 
za poskytované sociálne služby 
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  
drobnými stavebnými odpadmi na území obce  
5. Prerokovanie zmlúv súvisiacich so zriadením zberného dvora na ul. Soblahovská  
v Trenčíne pre občanov Soblahova 
6. Žiadosti od občanov a organizácií 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver 
 Hlasovanie poslancov o programe:   
ZA:   8 ( Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Lukáš Beták,Ing.Ján Vojtek, Ing.Juraj Ďuďák PhD.,     
               Bc. Martin Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Patrik Pleva )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov Ing. Mariána Jantošoviča a Bc. Martina 
Judinyho.  
 Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:   
ZA:   8 ( Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Lukáš Beták,Ing.Ján Vojtek, Ing.Juraj Ďuďák PhD.,     
               Bc. Martin Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Patrik Pleva)                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
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NEHLASOVALI: 0  
Písaním zápisnice poveril starosta obce pracovníčku OcÚ Zuzanu Hrnčárovú. 
 
2. Kontrola uznesenia 
 Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 
konaného dňa 28.1.2014 vykonal kontrolór obce Jozef Halgoš. Ku kontrole a k plneniu 
uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky. 
 
3. Všeobecné záväzné nariadenie obce Soblahov o poskytovaní sociálnych služieb a o 
úhrade za poskytované sociálne služby  
 Návrh VZN, ktorého predmetom je poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb  
fyzickej osobe, ktorá o to požiada formou terénnej  služby v prirodzenom prostredí predniesol 
Ing.Juraj Ďuďák PhD., predseda komisie sociálnej a zdravotnej. Návrh VZN č. 2/2015 bol 
zverejnený spôsobom v obci obvyklým na úradnej tabuli a web stránke obce Soblahov.  
K návrhu neboli uplatnené pripomienky.  
 Uznesenie č. 14/2-2015 - OcZ Soblahov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Soblahov č.2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne 
služby. 
 Hlasovanie poslancov o VZN č.2/2015:   
ZA:   8 ( Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Lukáš Beták,Ing.Ján Vojtek, Ing.Juraj Ďuďák PhD.,     
               Bc. Martin Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Patrik Pleva)                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území obce  
 Návrh VZN 3/2015 upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri 
predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi, ustanovuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, separovaného 
zberu jednotlivých zložiek KO, podrobnosti o spôsobe nakladania s biologicky rozložiteľnými 
komunálnymi odpadmi okrem kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého pôvodcom je 
prevádzkovateľ kuchyne. Návrh VZN č. 3/2015 bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým 
na úradnej tabuli a web stránke obce Soblahov. Návrh VZN s pripomienkami uplatnenými k  
zverejnenému návrhu predniesol Ing. Juraj Maláň.  
Zasadnutia sa zúčastnil Ing. Ľubomír Adamčík, ktorý prejavil záujem o vyjadrenie sa 
k návrhu VZN. Starosta požiadal poslancov o hlasovanie za udelenie slova Ing. Ľubomírovi 
Adamčíkovi: 
 Hlasovanie poslancov o udelení slova Ing. Ľubomírovi Adamčíkovi: 
ZA:   8 ( Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Lukáš Beták,Ing.Ján Vojtek, Ing.Juraj Ďuďák PhD.,     
               Bc. Martin Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Patrik Pleva)                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
Ing. Ľubomír Adamčík predniesol pripomienku k prílohe č.1 k VZN č.3/2015 – Súhlas obce 
v zmysle čl. 15 Zberný dvor, podľa jeho názoru je zbytočný, finančne  to obci nepomôže. 
K uvedenému sa vyjadril starosta, že občania budú mať možnosť vyviesť stavebný odpad do 
dvora v TN na ul. Soblahovská, kde mesto TN poskytne pre našu obec samostatné kontajnery 
v zmysle pripraveného VZN.      
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Obec na základe súhlasu bude viesť evidenciu k povoleniu na vývoz stavebného odpadu 
a predídeme tak, aby si niekto týmto spôsobom neurobil likvidáciu veľkého množstva 
stavebného odpadu, nakoľko náklady by znášali všetci obyvatelia.  
Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu, aby príloha č.1 k VZN č.3/2015 bola súčasťou VZN 
tak ako je navrhované. 
 Hlasovanie poslancov o tom, aby príloha č.1 k VZN 3/2015 bola jeho súčasťou: 
ZA:        6 ( Ing.Juraj Maláň Daniel Mrázik, Ing.Ján Vojtek, Bc. Martin Judiny, Ing. Marián   
                    Jantošovič, Patrik Pleva)                   
PROTI:            2 (  Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD.)  
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
Návrh bol schválený. 
 Hlasovanie poslancov o prednesených pripomienkach k návrhu VZN č.3/2015: 
ZA:   8 ( Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Lukáš Beták,Ing.Ján Vojtek, Ing.Juraj Ďuďák PhD.,     
               Bc. Martin Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Patrik Pleva)                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
Pripomienky boli chválené a zapracované do návrhu príslušného VZN. 
 Uznesenie č. 15/2-2015 - OcZ Soblahov A/ prerokovalo  pripomienky k návrhu VZN 
č. 3/2015. 
B/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.3/2015 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.  
 Hlasovanie poslancov o VZN č.3/2015 ako celku:   
ZA:   8 ( Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Lukáš Beták,Ing.Ján Vojtek, Ing.Juraj Ďuďák PhD.,     
               Bc. Martin Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Patrik Pleva)                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
5. Prerokovanie zmlúv súvisiacich so zriadením zberného dvora na ul. Soblahovská  
v Trenčíne pre občanov Soblahova 
 V súvislosti so zriadením Zberného dvora pre občanov Soblahova informoval starosta 
obce Marian Hudec, že Dodatkom č.35 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania 
s odpadom č.550 014 medzi Marius Pedersen a.s. Trenčíne a obcou Soblahov  bude od 
7.4.2015 doplnený bod 5., kde je upravené, že spoločnosť Marius Pedersen poskytne pre 
potreby obce Soblahov priestory zberného dvora za účelom možnosti dovozu odpadov 
občanmi obce v nasledujúcom rozsahu: biologicky rozložiteľný odpad, drobný stavebný 
odpad, objemný odpad, papier a lepenka, sklo, plasty a článok VII., ktorý upravuje ceny 
a platobné podmienky. 
Taktiež bude uzatvorená trojdohoda medzi mestom Trenčín, obcou Soblahov a spoločnosťou 
Marius Pedersen. 
 
6. Žiadosti od občanov a organizácií 
 Predloženie návrhu Zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam 
a inžinierskym stavbám (sieťam) kúpou v lokalite Palmovská – za horizontom v rozsahu 
stavebných objektov: SO 02 predĺženie vodovodu, SO 04 kanalizácia splašková na prc. 
Č.4606/1, 4697/8, 4697/125, 4697/126, 5100/2 medzi obcou Soblahov a spoločnosťou 
LESTOA, s.r.o. BA.  
Návrh zmluvy predniesol Ing. Juraj Maláň, obecné zastupiteľstvo navrhuje starostovi 
vyžiadať od spoločnosti TVK a.s. Trenčín stanovisko k posúdenie technického stavu vodnej 
stavby  k prevodu vlastníckeho práva  medzi investorom LESTOA, s.r.o., Nejedlého 51, 



4 

 

Bratislava  a obcou Soblahov. Je potrebné  predložiť porealizačné zameranie (Ing.Miškolci), 
vypracovať znalecký posudok, na základe ktorého budeme vkladať, zosumarizovať všetky 
potrebné dokumenty a podklady pre vklad do TVK. Prevzatie majetku bude realizované 
súčasne s podpísaním uvedenej zmluvy. 
 Uznesenie č. 16/2-2015 – OcZ Soblahov A/ prerokovalo Zmluvu o prevode 
vlastníctva k nehnuteľnostiam a inžinierskym stavbám (sieťam) kúpou v lokalite Palmovská – 
za horizontom v rozsahu stavebných objektov: SO 02 predĺženie vodovodu, SO 04 
kanalizácia splašková medzi obcou Soblahov a spoločnosťou LESTOA, s.r.o. Bratislava, 
Nejedlého 51.  
B/ doporučuje starostovi obce, aby podpísanie uvedenej zmluvy bolo riešené spolu 
s vkladom prevzatého majetku obce Soblahov, ako nepeňažného vkladu do Základného 
imania akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. so sídlom v Trenčíne. 
 Hlasovanie poslancov za uvedené uznesenie: 
ZA:   8 ( Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Lukáš Beták,Ing.Ján Vojtek, Ing.Juraj Ďuďák PhD.,     
               Bc. Martin Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Patrik Pleva)                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Žiadosť Agnesy Miškechovej, Soblahov 256 o vydanie stanoviska k premosteniu 
potoka za účelom sprístupnenia pozemku parc.č. 1119/1.Poslanci súhlasia s umiestnením 
prístupu na parcelu vo vlastníctve obce a osadením prefabrikovanej konštrukcie za účelom 
zabezpečenia prístupu na nehnuteľnosť vo vlastníctve žiadateľky.  
 Uznesenie č. 17/2-2015 - OcZ Soblahov schvaľuje použitie pozemku parc. č. 902 
v k.ú. Soblahov vo vlastníctve obce Soblahov pre umiestnenie stavby premostenia prítoku 
Soblahovského potoka na pozemok parc. č. 1119/1 v k.ú. Soblahov vo vlastníctve Agnesy 
Miškechovej, Soblahov 256. 
 Hlasovanie poslancov o použití p.č.902 na  premostenie k pozemku p.č. 1119/1: 
ZA:   8 ( Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Lukáš Beták,Ing.Ján Vojtek, Ing.Juraj Ďuďák PhD.,     
               Bc. Martin Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Patrik Pleva)                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Žiadosť Jozefa Šedivého a manž. Márie, Soblahov 248 o odkúpenie časti 
zastavaného obecného pozemku parc.č. 902/2 o výmere 44 m2. Na pozemku p.č.1110/1 
nebola zapísaná na LV existujúca stavba z dôvodu nesprávneho označenia súp.čísla(248a), 
bolo zistené, že oplotenie pozemku 1110/1 zasahuje do obecného pozemku p.č.902 viac ako 
bolo povolené uznesením OcZ 30/93, neboli dokončené právne úkony k samotnému prevodu 
a po aktuálnom zameraní  bola zistená nezrovnalosť skutkového stavu s predloženým 
geometrickým zameraním žiadajú menovaní o odkúpenie novovzniknutej časti parc. č. 902/2 
o výmere 44 m2. K žiadosti bol predložený i znalecký posudok. 
 Uznesenie č. 18/2-2015 – OcZ Soblahov určuje odpredaj pozemku -  novo 
vzniknutá parcela C KN č. 902/2 – zastavaná plocha o výmere 44 m2 v k.ú. Soblahov podľa  
GP č.36335924-040-15, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely č. 902 vo vlastníctve 
obce Soblahov vedenej na LV č. 1, ako prípad 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 
Jozefa Šedivého a manželku Máriu Šedivú, rod. Halgošovú, obaja bytom Soblahov 248 
z dôvodu, že odpredávaný pozemok je oplotený spolu s priľahlým pozemkom vo vlastníctve 
žiadateľov a túto časť pozemku dlhodobo užívajú žiadatelia.Zámer odpredať časť pozemku 
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parc. č. 902  o výmere  44 m2 v katastrálnom území Soblahov, ako prípad osobitného zreteľa 
bol zverejnený na webovej stránke obce a na  úradnej tabuli obce dňa 10.3.2015.  
 Hlasovanie poslancov o určení odpredaja parcely C KN č. 902/2 ako prípadu 
osobitného zreteľa:   
ZA:   8 ( Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Lukáš Beták,Ing.Ján Vojtek, Ing.Juraj Ďuďák PhD.,     
               Bc. Martin Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Patrik Pleva)                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0 
Ing. Juraj Maláň predniesol návrh kúpnej ceny 20 €/m2, ktorý vzišiel z pracovnej porady.  
 Uznesenie č. 19/2-2015 - OcZ Soblahov schvaľuje odpredaj pozemku - novo 
vzniknutá parcela C KN č. 902/2 – zastavaná plocha o výmere 44 m2 v katastrálnom území 
Soblahov do vlastníctva Jozefovi Šedivému a manželke Márii, rod. Halgošovej, obaja bytom 
Soblahov 248 za cenu 20 € /m2. Celková dohodnutá kúpna cena je vo výške 880 €. 
 Hlasovanie poslancov o schválení odpredaja parcely C KN č. 902/2: 
ZA:   8 ( Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Lukáš Beták,Ing.Ján Vojtek, Ing.Juraj Ďuďák PhD.,     
               Bc. Martin Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Patrik Pleva)                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
               Žiadosť ZŠ s MŠ o zvýšenie počtu detí v MŠ v šk. roku 2015/2016. Riaditeľstvo 
ZŠ s MŠ žiada zriaďovateľa školy o súhlas s počtom detí 48 v MŠ. 
 Uznesenie č. 20/2-2015 – OcZ Soblahov schvaľuje max. kapacitu 48 detí 
navštevujúcich MŠ Soblahov v šk. roku 2015/2016. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:   8 ( Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Lukáš Beták,Ing.Ján Vojtek, Ing.Juraj Ďuďák PhD.,     
               Bc. Martin Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Patrik Pleva)                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  

  
 Žiadosť manželov Ľubomíra a Zuzany Teplanovcov o pridelenie bytu č.3 
v byt.dome 741 od 1.4.2015. Uvedený byt bol uvoľnený z dôvodu sťažností ostatných 
nájomcov byt.domu predchádzajúcim nájomcom k 31.3.2015. O tento byt prejavili záujem 
manželia Teplanovci, ktorí bývajú v susednom rozlohovo menšom byte.   
 Uznesenie č. 21/2-2015 - OcZ Soblahov schvaľuje pridelenie 2-izbového obecného 
nájomného bytu č. 3 vo výmere 48,05 m2 na 2. poschodí v bytovom dome Soblahov 741 pre  
Ľubomíra Teplana a manželku Zuzanu, bytom Soblahov 741 od 1.4.2015. 
 Hlasovanie poslancov o pridelení bytu č.3 v byt. dome Soblahov 741: 
ZA:   8 ( Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Lukáš Beták,Ing.Ján Vojtek, Ing.Juraj Ďuďák PhD.,     
               Bc. Martin Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Patrik Pleva)                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Pridelenie bytu č. 1 v byt. dome 741. Jozef Halgoš, kontrolór obce informoval 
o podaných 2 žiadostiach o pridelenie obecných náj. bytov ( 1 z toho bola v čase rokovania už 
bezpredmetná). Kritériá podľa príslušného VZN o prideľovaní bytov prehodnotili  s právnou 
zástupkyňou obce a v prípade žiadateľky je potrebné doložiť čestné prehlásenie o tom,že ako 
bezpodielová spoluvlastníčka rod.domu 319, ktorý je predmetom majetkoprávneho 
vysporiadania zaniknutého bezp.spoluvlastníctva manželov po jeho ukončení nebude 
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výlučnou vlastníčkou ani podielovou spoluvlastníčkou. Zmluva o nájme bytu bude uzatvorená 
na 1 rok, ak po tejto dobe nebude spĺňať požadované kritériá v zmysle VZN nebude s ňou 
predĺžená nájomná zmluva.  
 Uznesenie č. 22/2-2015 - OcZ Soblahov schvaľuje pridelenie 2-izbového obecného 
nájomného bytu č. 1 vo výmere 42,90 m2 na 2. poschodí v bytovom dome Soblahov 741 pre 
Janu Vojtekovú, bytom Soblahov 319 od 1.4.2015. 
 Hlasovanie poslancov o pridelení bytu č.1 v byt. dome Soblahov 741: 
ZA:   7 ( Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin     
               Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Patrik Pleva)                   
PROTI:            0 
ZDRŽAL  SA:  1 ( Ing.Ján Vojtek ) 
NEHLASOVALI: 0  
 
7. Rôzne 
 Protest prokurátora proti VZN obce Soblahov č.2/2011 o povodňových plánoch 
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území obce 
Soblahov- článku IV. Sankcie – pokuty. Podľa zákona o prokuratúre je potrebné napadnuté 
rozhodnutie zrušiť, a to v lehote 30 dní od doručenia protestu prokurátora. 

  Uznesenie č. 23/2-2015 – OcZ Soblahov A/ vyhovuje protestu prokurátora Pd 
56/15/3309-5 zo dňa 4.3.2015 proti VZN obce Soblahov č.2/2011 o povodňových plánoch 
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území obce 
Soblahov- článku IV. Sankcie – pokuty. 
B/ ruší článok IV. Sankcie – pokuty predmetného VZN. 
 Hlasovanie poslancov o uznesení k vyhoveniu prokurátora: 
ZA:   8 ( Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Lukáš Beták,Ing.Ján Vojtek, Ing.Juraj Ďuďák PhD.,     
               Bc. Martin Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Patrik Pleva)                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0 
 Rozpočtové opatrenie č.1/2015 z 30.3.2015, kde je upravená zmena oproti  
normatívom.  
 Uznesenie č. 24/2-2015 - OcZ Soblahov berie na vedomie Rozpočtové opatrenie 
č.1/2015 z 30.3.2015, Program: 6 Školstvo, Podprogram: 6.2 Základná škola. 
 Hlasovanie poslancov o Rozpočtovom opatrení č.1/2015: 
ZA:   8 ( Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Lukáš Beták,Ing.Ján Vojtek, Ing.Juraj Ďuďák PhD.,     
               Bc. Martin Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Patrik Pleva)                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  

 Informácia starostu - uzatvorenie cesty rampou v tvare U pri poslednom dome 
smerom k bani, zámer rozšíriť oddychovú plochu a zeleň, priechodné pre cyklistov a kočíky, 
v zime pri údržbe - vstúpiť do rokovania s VÚC Trenčín, s urbárskym spoločenstvom, 
poľovníckym združením a ostatnými, aby nikto nebol obmedzovaní a boli zabezpečené 
opatrenia v prípade lesného požiaru a ostatné s tým súvisiace. 
 
           Prerokovanie platu starostu. Ing. Marián Jantošovič, predseda komisie finančnej 
a majetku predniesol návrh na zvýšenie platu starostu o 30 %. 
Lukáš Beták k navrhovanému zvýšeniu uviedol, že pri hlasovaní sa zdrží hlasovania, nakoľko 
ťažko hodnotiť prácu starostu za 3 mesiace.  
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             Uznesenie č. 25/2-2015 - OcZ Soblahov A/ prerokovalo výšku mesačného platu 
starostu obce podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest, 
B/ schvaľuje mesačný plat starostu obce Soblahov podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších zmien a doplnkov a jeho zvýšenie o 30 %, t.j. v celkovej výške 2 209 € 
s účinnosťou od 1.4.2015.    
              Hlasovanie poslancov o zvýšení platu starostu o 30 %: 
ZA:   7 ( Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing. Ján Vojtek, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin  
               Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Patrik Pleva)                   
PROTI:            0 
ZDRŽAL SA:  1 ( Lukáš Beták )      
NEHLASOVALI: 0  
 
8.Diskusia                
              Lukáš Beták predniesol sťažnosti občanov bývajúcich na ul. Dolné záhrady ( p. 
Slezáček, p. Ďuďák ), kadiaľ smerom k záhradkárskej osade Chrásť chodia nákladné autá 
a hlavne po dažďoch vynášajú na nový asfalt blato, taktiež vytápa spodné pozemky - 
požiadali ho o riešenie. Problém bude riešený komisiou pre verejný poriadok a bezpečnosť 
a tiež pri pasportizácii ( prípadné osadenie značky ). Starosta uviedol, že Ing. Hargaš pri 
ohrádzaní svojho pozemku musel nechať cestu pre prístup, ktorá má iba charakter poľnej 
cesty. 
 Ing. Juraj Maláň – Informácia zo zasadnutia stavebnej komisie, konanej 30.3.2015(v 
materiáloch OcZ ) a o plánovaných investičných akciách. 
 

  Ing. Ján Vojtek – kto sa bude starať o vyčistený  priestor lokality „Brána“pri 
poľn.družstve /brigáda v sobotu 28.3.2015/. Starosta sa vyjadril, že PD prejavilo záujem – 
navozia zeminu a priestor vyrovnajú mechanizmami. Je potrebné rokovať s majiteľom 
pozemku parc.č. 4479/5 – Lucia Hargašová, aby vyčistený pozemok zabezpečila pred jeho 
ďalším znečisťovaním a zamedzila vzniku čiernych skládok ako aj zarastaniu pozemku 
náletovými drevinami. 
             
9. Záver 
 Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutí. 

 
Marian Hudec, v.r. dňa 10.4.2015  
Starosta obce Soblahov                       ................................................. 
 

 

OVEROVATELIA 

Ing. Marián Jantošovič, v.r.  dňa 13.4.2015   .................................................. 

 
Bc. Martin Judiny, v.r.,  dňa 13.4.2015   .................................................. 
 

 

Zapísala: Zuzana Hrnčárová, dňa 10.4.2015 


