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ZÁPISNICA č. 4/2015 
 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 9.9.2015 o 
17,30 hod. na Obecnom úrade v Soblahove. 
PRÍTOMNÍ:  
Marian Hudec - starosta obce  
Lukáš Beták - poslanec OcZ      
Ing. Juraj Ďuďák PhD. - poslanec OcZ  
Bc. Martin Judiny - poslanec OcZ  
Daniel Mrázik -  poslanec OcZ ( od hlasovania za VZN č.4/2015, bod 4)    
Ing. Juraj Maláň - poslanec OcZ         
Patrik Pleva - poslanec OcZ     
Ľubomír Šedivý - poslanec OcZ       
NEPRÍTOMNÍ (ospravedlnení):  
Ing. Marián Jantošovič- poslanec OcZ  
Ing. Ján Vojtek - 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 6 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. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov za I. polrok 2015 
  4.Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení 
školského stravovania 
5. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Soblahove 
6. Interná smernica o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie 
detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce 
Soblahov   

  7. Žiadosti od občanov a organizácií 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 
 Hlasovanie poslancov o programe:   
ZA:       6 ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin  Judiny, Ing.Juraj Maláň, Patrik    
                   Pleva, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
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Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov Ing.Juraja Ďuďáka PhD. a Patrika 
Plevu. 
 Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:   
ZA:       6 ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin  Judiny, Ing.Juraj Maláň, Patrik    
                   Pleva, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
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 10.6.2015 vykonal kontrolór obce Jozef Halgoš. K uzn. č.34/3-2015 bola 
podaná informácia starostu obce, že rokovania s Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvom 
Nitra o nových podmienkach zmluvy o poskytnutí dotácie na centrum voľného času 
pokračujú, dohodou bola ukončená platnosť Zmluvy o poskytnutí dotácie zo dňa 30.7.2013 
k 30.6.2015 a bude uzatvorená nová zmluva, kde bude stanovená výška dotácie. K uzn.č. 40/3 
- 2015, ktorým bolo schválené poskytnutie finančného príspevku pre žiakov ZŠ na plavecký 
kurz  vo výške max. 20 € na dieťa na rok 2015 bolo poznamenané, že tieto financie budú 
vrátené rodičom.  
Ku kontrole a k plneniu ostatných uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky. 
 
3. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov za I. polrok 2015 
 Čerpanie rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti predniesol Jozef Halgoš, kontrolór 
obce. K čerpaniu rozpočtu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. 
 Uznesenie č. 47/4-2015 - OcZ Soblahov berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce 
Soblahov za I. polrok 2015. 
 Hlasovanie poslancov o čerpaní rozpočtu:   
ZA:       6 ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin  Judiny, Ing.Juraj Maláň, Patrik    
                   Pleva, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  

Na zasadnutie sa dostavil poslanec Daniel Mrázik  (17,55 h). 

  4.Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v zariadení školského stravovania 

  Návrh VZN, ktorého predmetom je určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej šk. dochádzky v ZŠ, určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, 
ŠKD a v šk.jedálni v Soblahove predniesol Jozef Halgoš, kontrolór obce. Návrh VZN č. 
4/2015 bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým na úradnej tabuli a web stránke obce. 
Prijatím uvedeného VZN sa zruší doteraz platné VZN (školský zákon ) č. 5/2013, proti 
ktorému bol podaný protest prokurátora Pd 216/15/3309-4 z 25.6.2015 proti čl. 3 odsek 3 až 
5, čl. 4 odsek 2 až 7, čl. 5 ods. 2, ods. 3, čl. 6 ods. 1 až 3 a čl. 7, schválené OcZ 6.11.2013 uzn. 
č. 66/6 – 2013.  
K návrhu VZN uplatnil pripomienku poslanec Ing. Juraj Ďuďák, PhD. a predniesol  návrh na zmenu 
čl. 5 Školský klub detí, aby na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnoťou ŠKD prispieval 
zákonný zástupca za jedno dieťa mesačne sumou 7,50 €, namiesto uvedeného návrhu 8 €. 
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 Hlasovanie poslancov o návrhu Ing. Juraja Ďuďáka, PhD. – prispievanie zákonného 
zástupcu za jedno dieťa mesačne na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
školského klubu detí sumou 7,50 €:  
ZA:       7 ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Bc. Martin   
                   Judiny, Patrik   Pleva, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
Návrh bol schválený. 
   
 Uznesenie č. 48/4-2015 – OcZ Soblahov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Soblahov č.4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 
školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského 
stravovania.  
  Hlasovanie poslancov o VZN č.4/2015:   
ZA:       7 ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin Judiny, Ing.Juraj Maláň, Daniel   
                   Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
5. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Soblahove 
 Rokovací poriadok OcZ v Soblahove, ktorý upravuje pravidlá, podmienky, spôsob 
prípravy a priebeh rokovania OcZ, jeho uznášania sa a prijímania uznesení, všeobecne 
záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh 
obecnej samosprávy predniesol Ing. Juraj Maláň. 
K prednesenému rokovaciemu poriadku vystúpil poslanec Lukáš Beták a predniesol návrh, 
aby do RP bolo zapracované  nahrávanie a zverejňovanie audiovizuálneho záznamu 
z konaných rokovaní OcZ.  
 Hlasovanie poslancov o návrhu Lukáša Betáka – zapracovať do rokovacieho poriadku 
nahrávanie a zverejňovanie audiovizuálneho záznamu s konaných rokovaní OcZ: 
ZA:          2 ( Lukáš Beták, Bc. Martin Judiny )                   
PROTI:    5 ( Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva,  Ľubomír  
                      Šedivý ) 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
Návrh nebol schválený. 
 
 Uznesenie č. 49/4-2015 - OcZ Soblahov schvaľuje Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva v Soblahove. 
 Hlasovanie poslancov o Rokovacom poriadku OcZ v Soblahove: 
ZA:       7 ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin Judiny, Ing.Juraj Maláň, Daniel   
                  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
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6. Interná smernica o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové 
vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na 
území obce Soblahov   
 Obec podporuje záujmové vzdelávanie pre deti od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom 
na svojom území, i keď nemá vo svojej územnej pôsobnosti centrum voľného času. Smernica 
určuje prijímateľa dotácie, spôsob poskytovania dotácie, výšku dotácie, zúčtovanie dotácie 
a kontrolu použitia dotácie. Obec určuje dotáciu na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 
rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Soblahov vo výške 60 € 
/ 1 dieťa ročne najviac 20 € pre jednu organizáciu/dieťa podľa vydokladovaných skutočných 
nákladov a priloženého zoznamu detí. 
 Uznesenie č. 50/4-2015 – OcZ Soblahov schvaľuje Internú smernicu č. 1/2015 
o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 
rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Soblahov.   
 Hlasovanie poslancov o internej smernici č.1/2015: 
ZA:       7 ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin Judiny, Ing.Juraj Maláň, Daniel   
                   Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
  
7. Žiadosti od občanov a organizácií 
 Žiadosť Cirkevnej materskej školy sv. Mikuláša v Soblahove na záujmové vzdelávanie 
detí. Dotácia bude slúžiť na zakúpenie didaktických a edukačných pomôcok.  
 Hlasovanie poslancov o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí 
podľa predloženej žiadosti vo výške max. 20 € na dieťa na rok 2015 podľa vydokladovaných 
skutočných nákladov a priloženého zoznamu detí pre CMŠ: 
ZA:       6 ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin Judiny, Ing.Juraj Maláň, Daniel  
                  Mrázik, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:  1 ( Patrik Pleva ) 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
Finančné prostriedky v zmysle žiadosti budú na základe predložených dokladov poskytnuté. 
 
 Žiadosť Cirkevnej materskej školy sv. Mikuláša v Soblahove na záujmové vzdelávanie 
detí. Dotácia bude slúžiť na zakúpenie telovýchovného náradia a náčinia.  
 Hlasovanie poslancov o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí 
podľa predloženej žiadosti vo výške max. 20 € na dieťa na rok 2015 podľa vydokladovaných 
skutočných nákladov a priloženého zoznamu detí pre CMŠ: 
ZA:       5 ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Ľubomír   
                   Šedivý )                   

PROTI: 2 ( Bc. Martin Judiny, Patrik Pleva ) 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
Finančné prostriedky v zmysle žiadosti budú na základe predložených dokladov poskytnuté. 
 
8. Rôzne 
 Informácie starostu:  
-   Ukončenie prác na Rekonštrukcii kotolne pre ZŠ s MŠ, kolaudácia 10.9.2015 
-   Odvodnenie križovatky smer Mníchova lehota, pred domom č. 63 
-   Čistenie Žlábku 
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- Pridelenie nenávratného finančného príspevku z Ministerstva hospodárstva SR na 
Modernizáciu verejného osvetlenia v obci vo výške 214 283,03 €, reálne ukončenie do 
15.10.2015, obec by nemusela robiť finančné opatrenie, spolupodieľanie obce 5 %, t.j. 
11 278,05 € 
-    Oprava katafalku v dome smútku – do konca roka zrealizovať 
- Poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry SR na reštaurovanie sochy sv. Jána 
Nepomuckého vo výške 4 700 €, realizácia do konca rok 2015, podľa vyjadrení reštaurátora 
a pamiatkarov z dôvodu minimalizovania škôd na zreštaurovanej soche bude lipa orezaná   
- Riešenie situácie súvisiacej s podaním žiadosti na budovanie splaškovej kanalizácie, kde 
obec nemôže žiadať financie z EU nakoľko nie je zaradená v aglomeráciách, pokračuje sa 
v rokovaniach 
- Informácia o doručených podaniach vo veci rušenia nočného kľudu a nedodržiavania 
zatváracích hodín v prevádzke Hostinec u Hrocha. Prevádzkovateľ bol viackrát upozornený 
a vyzvaný k náprave daného stavu, 10.9.2015 sa uskutoční na OcÚ priestupkové konanie. 
- Zámer začať realizovať prepojenie cesty  od ZŠ smerom na Palmovskú, pomôcť občanom, 
odblokovať dané územie, dôležité z pohľadu komunikácie, kanalizácie, prechodu pre ľudí. 
Rokovanie s občanmi, ktorí tam vlastnia pozemky, usporiadanie pozemkov, optimálnosť 
parciel, zavkladovanie bude riešiť spoločnosť na základe výberového konania. Predpokladaná 
cena 9 tis. €. Zvážiť možnosť prepojenia až k plotu Ing. Hargaša.  
 Uznesenie č. 51/4-2015 – OcZ Soblahov schvaľuje usporiadanie vlastníctva 
a vytvorenie pozemkov do tvaru stavebných pozemkov a  prístupových komunikácií v lokalite 
Palmovská v časti NB1  a NB2, ktorá je v schválenom Územnom pláne obce Soblahov určená 
na výstavbu rodinných domov, formou jednoduchých pozemkových úprav v zmysle zákona 
č.330/1991 Zb. v platnom znení.  
 Hlasovanie poslancov o usporiadaní vlastníctva a vytvorení pozemkov v lokalite 
Palmovská, časť NB1 a NB2: 
ZA:       7 ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin Judiny, Ing.Juraj Maláň, Daniel   
                   Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
Ing. Juraj Malá ň – informácie o plánovaných prácach na budovaní chodníka Bytovky, 1, 2 
ku križovatke Mn.Lehota - spracovaný realizačný projekt v 2 variantoch: od bytovky k potoku 
v násype alebo oporný múr 1,5 m široký, 2 možnosti mosta (8 – 9 m ) – oceľový-nosníky na 
to plech, alebo drevený(agátový) - podľa vyjadrení odborníkov vydrží dlhšie ako oceľový, 
posúdiť varianty aj z pohľadu cenových návrhov, pridelená dotácia z Ministerstva financií SR 
na individuálne potreby na rok 2015 vo výške 10 000 € účelovo na Výstavbu chodníka 
s premostením cez potok, na kapitálové výdavky. 
Lukáš Beták doporučil zapojiť verejnosť bývajúcu v tejto časti, aby sa zapojili do diskusie 
k plánovaným prácam. 
Informácie zo zasadnutia stavebnej komisie: rozkopané chodníky v lokalite NB7 budú 
uvedené do pôvodného stavu, osadené obrubníky po realizácii vedenia el. energie, úprava 
parkoviska pri kostole, pokračovať nad potraviny Ivanič. 
 
Lukáš Beták - informovanie o podanej žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na 
financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality Bezpečná obec Soblahov v celkovej 
výške 20 tis.€ , podanie cez Okresný úrad TN na Ministerstvo vnútra SR spolu  
s predstavením projektu. 
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 Zápis hlavného kontrolóra obce Soblahov z vykonania kontroly zúčtovania 
pridelených dotácií za I. polrok 2015. 
 Uznesenie č. 52/4-2015 - OcZ Soblahov berie na vedomie zápis hlavného kontrolóra 
obce Soblahov z vykonania kontroly zúčtovania pridelených dotácií za I. polrok 2015. 
 Hlasovanie poslancov o zápise  z kontroly zúčtovania pridelených dotácií za I. polrok 
2015 
ZA:       7 ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin Judiny, Ing.Juraj Maláň, Daniel   
                   Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  

 
9. Diskusia 
V diskusii vystúpili:  
 Mgr. Danka Nemcová, riad. ZŠ s MŠ – informovala o zmenách a počtoch 
zamestnancov v ZŠ s MŠ v šk. roku 2015/2016: ZŠ: 31, z toho 19 pedagogických, 4 
nepedagogický. MŠ 5 vrátane 1 nepedagogického, ŠJ 5 zamestnancov, ŠKD 2 
vychovávateľky. Pre ŠKD by potrebovali väčšie priestory, oboznámila s krúžkovou 
činnosťou, počtom žiakov v šk. roku 2015/2016 157, 24 prvákov. 
 Evka Tomášková, zastupkyňa pre MŠ uviedla, že MŠ v šk. r.2015/20126 navštevuje 
43 detí, z toho 13 predškolákov. V rámci prevádzky MŠ môžu deti navštevovať krúžky.  
 Rudolf Fabo – vyjadril spokojnosť s realizovaním rôznych projektov, navrhol, aby za 
Depozit pri potoku, kde je kolmý múr bolo osadené zábradlie. 
Na uvedené reagoval Lukáš Beták uviedol, že v pripravovanom projekte dopravného značenia 
je umiestnené zvodidlo. 

 
10. Záver 
 Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutí. 

 
Marian Hudec, v.r. dňa 21.9.2015  
Starosta obce Soblahov                       ................................................. 
 

OVEROVATELIA 

 

Ing. Juraj Ďuďák PhD., v.r.  dňa 23.9.2015   .................................................. 

 
Patrik Pleva, v.r.,  dňa 23.9.2015   .................................................. 
 

 

 

Zapísala: Zuzana Hrnčárová, dňa 21.9.2015 

 


