
ZÁPISNICA č. 6/2015
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 9.12.2015 o

17,30 hod. na Obecnom úrade v Soblahove.
PRÍTOMNÍ: 
Marian Hudec - starosta obce 
Lukáš Beták - poslanec OcZ
Ing. Marián Jantošovič- poslanec OcZ 
Bc. Martin Judiny - poslanec OcZ 
Daniel Mrázik -  poslanec OcZ
Ing. Juraj Maláň - poslanec OcZ
Patrik Pleva - poslanec OcZ
Ing. Ján Vojtek - poslanec OcZ
NEPRÍTOMNÍ: 
Ing. Juraj Ďuďák PhD. - poslanec OcZ 
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 7 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. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov vo veci umiestňovania volebných plagátov
na verejných priestranstvách v obci Soblahov 
4.  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Soblahov  o určení  výšky  dotácie  na  prevádzku
a mzdy  na  dieťa  materskej  školy  a školských  zariadení  v zriaďovateľskej  pôsobnosti
obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských
škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2016 
5.  Dodatok č.  1  k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č.3/2014 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na   území
obce  Soblahov 
6. Rozpočet obce Soblahov na roky 2016 – 2018
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2016  
8. Zápis materiálov roku 2014 do kroniky obce
9. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Soblahove na rok 2016

10. Žiadosti od občanov a organizácií
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

           Hlasovanie poslancov o programe:  
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0
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Za  overovateľov  zápisnice  starosta  navrhol  poslancov  Lukáša  Betáka  a Ing.  Mariána
Jantošoviča. 

Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:  
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
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  28.10.2015 vykonal  kontrolór  obce  Jozef  Halgoš.  Ku kontrole  a k  plneniu
uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky.

3.  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Soblahov  vo  veci  umiestňovania  volebných
plagátov  na verejných priestranstvách v     obci Soblahov 

Účelom  tohto  VZN  je  vyhradiť  miesta  na  umiestňovanie  volebných  plagátov  na
verejných priestranstvách v obci Soblahov počas volebnej kampane v súvislosti  s voľbami do
NR SR , s voľbami do Európskeho parlamentu, s voľbami do orgánov samosprávnych krajov
a s voľbami do orgánov samosprávy obcí.  Návrh VZN bol zverejnený spôsobom obvyklým
v obci po dobu 15 dní vyvesením na úradnej tabuli a  na web stránke obce. K návrhu nebola
uplatnená žiadna pripomienka.
 Uznesenie  č.59/6-2015 -  OcZ Soblahov schvaľuje  Všeobecne  záväzné  nariadenie
obce  Soblahov  č.5/2015  vo  veci  umiestňovania  volebných  plagátov   na  verejných
priestranstvách v obci Soblahov.

Hlasovanie poslancov o VZN č.5/2015:  
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej  školy  a školských zariadení  v zriaďovateľskej  pôsobnosti
obce  a o určení  výšky  dotácie  na  prevádzku  a mzdy  cirkevným  zriaďovateľom
materských škôl a     školských zariadení na kalendárny rok 2016

Toto VZN určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a šk.  zariadení
a CMŠ so sídlom na území našej obce, ktoré sú na základe rozhodnutia MŠ, vedy, výskumu
a športu SR zaradené do siete škôl a šk. zariadení MŠ SR. V prílohe č.1 a 2 sú upravené výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na žiada pre ZŠ s MŠ a CMŠ vo výške 153,22 €, ŠKD 29,11 € a
zariadenie šk.stravovania 18,29 € . Návrh VZN bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci po
dobu 15 dní vyvesením na úradnej tabuli a  na web stránke obce. K návrhu nebola uplatnená
žiadna pripomienka.

Uznesenie  č.60/6-2015  -  OcZ  Soblahov schvaľuje  Všeobecne  záväzné  nariadenie
obce Soblahov č.6/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských  zariadení  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce  a o určení  výšky  dotácie  na
prevádzku  a mzdy  cirkevným  zriaďovateľom  materských  škôl  a školských  zariadení  na
kalendárny rok 2016.
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Hlasovanie poslancov o VZN č.6/2015:  
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č.3/2014 o miestnych
daniach  a o miestnom poplatku  za  komunálne odpady  a drobné stavebné  odpady na
území   obce  Soblahov

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.3/2014 bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci po
dobu 15 dní vyvesením na úradnej tabuli a  na web stránke obce. Zmeny oproti  zverejnenému
návrhu predniesol Marian Hudec, starosta obce.  Reálne náklady za vývoz odpadu v r. 2015
na občana stúpli cca o 10 tis €, preto sa poplatok navrhuje vo výške 0,0533x366=19,50 €
os./rok. Od 1.1.2016 v zmysle zákona poplatok za stav. odpad musí platiť občan, v dodatku je
upravená sadzba poplatku za drobný stavebný odpad na 0,053 € za 1 kg odpadu, ktorý sa
uhrádza v hotovosti do pokladne OcÚ. V dodatku sú upravené aj sadzby pre právnické osoby
a fyzické  osoby  –  podnikateľov.  Pripomienky  oproti  zverejnenému  návrhu  Dodatku  sú
súčasťou materiálov OcZ 6/2015.

Hlasovanie poslancov o pripomienkach k Dodatku č.1 VZN č.3/2014:  
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0
Pripomienky boli schválené.

Uznesenie č.61/6-2015 - OcZ Soblahov A/ schvaľuje pripomienky k návrhu Dodatku
č.1  k VZN  obce  Soblahov  č.3/2014  o miestnych  daniach  a o miestnom  poplatku  za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov.

Hlasovanie poslancov o  Dodatku č.1 VZN č.3/2014 ako celku:  
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Uznesenie  č.61/6-2015  - OcZ  Soblahov B/schvaľuje Dodatok  č.1  k Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Soblahov č.3/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov.

6. Rozpočet obce Soblahov na roky 2016 – 2018
Návrh rozpočtu na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017-2018, prerokovaný na

zasadnutí  finančnej  komisie  dňa 2.12 a 8.12 a na  prac.  porade  OcZ 7.12.2015,  predniesol
predseda  finančnej  komisie  Ing.  Marián  Jantošovič  spolu  s  pripomienkami.  Rozpočtové
príjmy a Rozpočtové výdavky spolu činia 1 226 176 €. Návrh rozpočtu na roky 2016 -  2018
bol  zverejnený  spôsobom obvyklým v obci  po  dobu 15 dní  vyvesením na  úradnej  tabuli
a zverejnením na web stránke obce. 
K zverejnenému návrhu rozpočtu vyjadrili pripomienky:
Bc. Martin Judiny – navýšiť dotáciu pre DPO na prístrešok v sume do 3.tis.€ pre umiestnenie
hasičského auta. Starosta reagoval, ak sa ukáže potreba upravíme rozpočet v priebehu roka.
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Ostatné pripomienky a návrhy: Športové a rekreačné služby - údržba budovy- navýšiť z 2
tis.na 3 tis.€, zriadenie posilňovne – 2 tis. €, Ostatné kultúrne služby – nákup krojov 2 200  €,
Nočný  beh  Soblahovom  –  500  €,  Deň  matiek  –  navýšenie  z 200  na  300  €,  divadelné
predstavenie  900  €,  Kapitálové  výdavky  –  navýšenie  o 34 689  €  na  rekonštrukciu  OcÚ-
vyhlásená výzva na rekonštrukciu takýchto budov, predloženie projektu do 15.12.2015. 
Ing. Marián Jantošovič, predseda finančnej komisie predniesol návrh na pridelenie príspevkov
organizáciám na základe žiadostí:
DPO 7 250 € - pridelené 6 250 €, OŠK žiadali 8 410 € -  pridelené 6 750 €, FSk Dolinečka
900 € - pridelené 900 €, SZZ 100 €, SZCH 100 €, Jednota dôchodcov 1100 € - pridelené 1000
€, DFS Melenčárik  250 € - pridelené 200 €, IŠK 700 € - pridelené 400 €, 
Príspevky budú zapracované v rozpočte,  organizácie budú oboznámené o výške pridelenej
dotácie písomne.

Hlasovanie poslancov o pripomienkach k návrhu rozpočtu na rok 2016:  
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Uznesenie č.62/6-2015-  OcZ Soblahov schvaľuje   pripomienky k návrhu rozpočtu
obce Soblahov na rok 2016.

Následne predniesol hlavný kontrolór obce Jozef Halgoš stanovisko k návrhu rozpočtu obce
na roky 2016, 2017, 2018. Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný a je členený na bežný
rozpočet,  kapitálový  rozpočet  a finančné  operácie.  Kapitálový  rozpočet  je  zostavený  ako
schodkový. Stanovisko je súčasťou materiálov OcZ 6/2015.

Uznesenie  č. 63/6-2015  -  OcZ  Soblahov berie  na  vedomie stanovisko  hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu obce vrátane programov a podprogramov na rok 2016. 

Hlasovanie poslancov o stanovisku hl. kontrolóra k rozpočtu na rok 2016:
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                          Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0
Po prednesení stanoviska sa pristúpilo k hlasovaniu za samotný rozpočet.

 Uznesenie č.64/6-2015 - OcZ Soblahov schvaľuje rozpočet  obce Soblahov  vrátane
programov a podprogramov na rok 2016.      
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Rozpočet je tvorený ako viacročný, skladá sa z programov a podprogramov na ďalšie
roky 2017 a 2018.

Uznesenie č.65/6-2015 - OcZ Soblahov berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane
programov a podprogramov na roky 2017 – 2018.

Hlasovanie poslancov o viacročnom rozpočte:  
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0
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7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2016
Jozef Halgoš, hlavný kontrolór obce  predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na I.

polrok 2016. Návrh bol zverejnený spôsobom obvyklým, tvorí súčasť materiálov OcZ 6/2015.
Uznesenie  č.66/6-2015  - OcZ  Soblahov  A/  prerokovalo návrh  plánu  kontrolnej

činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.
B/ schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.

Hlasovanie poslancov o návrhu plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2016:
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                          Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

8. Zápis materiálov roku 2014 do kroniky obce
Doručené  pripomienky  od  poslancov  priamo  kronikárke  boli  zapracované  do

pripravených materiálov. 
Uznesenie č.67/6-2015 - OcZ Soblahov  schvaľuje zápis materiálov roku 2014 do

kroniky obce.
Hlasovanie poslancov o zápise materiálov do kroniky obce:  

ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Písanie kroniky ručne – prehodnotiť. Kronika sa od 1.1.2013 spracúva v elektronickej
podobe a uchováva v tlačenej podobe – prehodnotiť Štatút obce, kde je uvedené upravené –
do ďalšieho zasadnutia OcZ.

9. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v     Soblahove na rok 2016
Návrh Plánu zasadnutí OcZ Soblahov na rok 2016 predniesol starosta Marian Hudec.

Poslanci s termínmi jednotlivých zasadnutí súhlasia.
Uznesenie  č.68/6-2015  -  OcZ  Soblahov  schvaľuje Plán  zasadnutí  Obecného

zastupiteľstva obce Soblahov na rok 2016 nasledovne: 17.2., 27.4., 22.6., 7.9., 26.10., 14.12.
Hlasovanie poslancov o pláne zasadnutí na r. 2016:  

ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

10. Žiadosti od občanov a organizácií
Žiadosť  Janky  Sýkorovej,  Soblahov  450  o pridelenie  obecného  nájomného  bytu

v bytovom dome 741. Uvoľnenie bytu k 30.11.2015 /Viedenská/. Podľa VZN o prideľovaní
bytov a doručených žiadostí menovaná spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.

Uznesenie  č.69/6-2015  -  OcZ  Soblahov schvaľuje pridelenie  2-izbového  obecného
nájomného bytu č. 2 o výmere 50,05 m2 v bytovom dome č. 741 na 2. poschodí pre Janku
Sýkorovú, Soblahov 450 od 1.12.2015.
 Hlasovanie poslancov o pridelení bytu č. 2 v byt. dome č. 741:  
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
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PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Žiadosť Mgr. Ľuboslavy Jozekovej, Soblahov 402 o odkúpenie bytu.  Jedná sa o byt
č.1 v 4-bytovom dome  Soblahov 402, kde je nájomníčkou od 1.7.2008. Obec je vlastníkom
tohto  jedného  bytu,  ostatné  3  sú  už  v súkromnom  vlastníctve.  Odpredaj  bol  zverejnený
spôsobom v obci obvyklým v zmysle 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, k žiadosti je predložený vypracovaný znalecký posudok.

Uznesenie č. 70/6-2015 -  OcZ Soblahov určuje  predaj nehnuteľného majetku, bytu
č.1 v bytovom dome súpisné číslo 402 na parcele č. 4607/26, katastrálne územie Soblahov
vedeného na LV č.  1 o výmere 42,43 m2, kupujúcej Mgr. Ľuboslave Jozekovej,  Soblahov
402, 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 z dôvodu, že kupujúca od 1.7.2008 užíva
uvedený  byt  na  základe  platnej  Zmluvy  o nájme  bytu  a  riadne  si  plní  svoje  povinnosti
vyplývajúce  zo  zmluvy  a zároveň  sa  podieľa  po  dobu  dlhšiu  ako  7  rokov  na  výchove
a vzdelávaní žiakov ZŠ s MŠ Soblahov. 
Zámer predať byt č.1 v bytovom dome súpisné číslo 402 na parcele č. 4607/26, katastrálne
územie  Soblahov  o výmere  42,43  m2,  ako  prípad  osobitného  zreteľa  bol  zverejnený  na
webovej stránke obce a na  úradnej tabuli obce dňa 23.11.2015. 

Hlasovanie  poslancov o určení  odpredaja  bytu  č.1  v byt.  dome č.  402 ako prípad
osobitného zereteľa:
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Uznesenie č.  71/6-2015 - OcZ Soblahov schvaľuje  predaj nehnuteľného majetku,
bytu  č.1  v bytovom  dome  súpisné  číslo  402  na  parcele  č.  4607/26, katastrálne  územie
Soblahov vedeného na LV č. 1 o výmere 42,43 m2, kupujúcej Mgr. Ľuboslave Jozekovej,
Soblahov 402 za kúpnu cenu 25 200 €.

Hlasovanie poslancov o odpredaji bytu č.1 v byt. dome č. 402:
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Žiadosť  spoločnosti  AWISO,  s.r.o.,  Nová  Dubnica,  Topoľová  781  o prenájom
pozemku na parcele č. 4292 / pri dome smútku/ o výmere 1 m2 od 23.12.2015. Prenájom je
za účelom osadenia predajného automatu na hrobové kahance, bude osadený na kovovom
stĺpe. Prenájom bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým v zmysle 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.

Uznesenie č. 72/6-2015 -  OcZ Soblahov určuje prenájom nehnuteľného majetku časti
EKN parcely č. 4292, katastrálne územie Soblahov vedenej na LV č. 2884 o výmere 1 m2 pre
spoločnosť  AWISO  s.r.o.,  Topoľová  781,  Nová  Dubnica, IČO:  45 625 611,  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
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a doplnení  niektorých zákonov z dôvodu, že budúci  nájomca požiadal  o nájom časti  EKN
parcely  č.  4292 o výmere  1m2 za  účelom umiestnenia  automatu  na  kahance  na  cintoríne
v Soblahove a bude slúžiť všetkým obyvateľom obce Soblahov. 

Zámer  prenajať  nehnuteľný  majetok  časť  EKN  parcely  č.  4292  o výmere  1
m2, katastrálne  územie  Soblahov  pre  spoločnosť  AWISO  s.r.o.,  Topoľová  781,  Nová
Dubnica,  ako prípad osobitného zreteľa bol zverejnený na webovej stránke obce a na  úradnej
tabuli obce dňa 23.11.2015. 

Hlasovanie poslancov o určení prenájmu časti E KN parc. č.4292:
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Uznesenie č.  73/6-201 - OcZ Soblahov  schvaľuje  prenájom nehnuteľného majetku
časti EKN parcely č. 4292 o výmere 1 m2, katastrálne územie Soblahov vedenej na LV č.
2884 pre spoločnosť AWISO s.r.o., Topoľová 781, Nová Dubnica, IČO: 45 625 611 za cenu
40 € /m2/rok. 

Hlasovanie poslancov o prenájme časti E KN parc. č.4292:
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

11. Rôzne
Úprava  rozpočtu  r.2015  Základnej  školy  s materskou  školou  Soblahov –

predniesol Ing. Marián Jantošovič. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ žiada o schválenie presunu medzi
rozpočt. položkami – presun z rozpočtových položiek, ktoré vykazujú zostatok na položky,
ktoré majú záporný zostatok. Poslanci s presunom súhlasia.

Uznesenie  č.  74/6-2015  -   OcZ  Soblahov  schvaľuje  úpravu  rozpočtu  ZŠ  s MŠ
Soblahov r.2015 z dôvodu presunu finančných prostriedkov medzi rozpočtovými položkami.

Hlasovanie poslancov o úprave rozpočtu ZŠ s MŠ:
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Žiadosť ZŠ MŠ Soblahov o schválenie príplatku za zmennosť v MŠ od 1.1.2016
z dôvodu úpravy pracovnej doby od 6,00 do 16,30 h,  v zmysle podkladu z MŠ SR predniesol
Ing. Marián Jantošovič.  Poslanci nesúhlasia so zaradením financií na uvedené do rozpočtu
ZŠ s MŠ.

Predloženie  žiadosti  o nenávratný  finančný  prostriedok  na  projekt  „Zníženie
energetickej náročnosti budovy  Obecného úradu Soblahov“.  Jednou z príloh k žiadosti je
i uznesenie OcZ.

Uznesenie č. 75/6-2015 - OcZ Soblahov schvaľuje:
A/  predloženie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok v rámci Špecifického cieľa 4.3.1
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov (kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-
2015-6  Slovenská  inovačná  a energetická  agentúra ako  sprostredkovateľský  orgán  pre
Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstvo životného prostredia
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Slovenskej  republiky,  ako  riadiaceho  orgánu  pre  Operačný  program  Kvalita  životného
prostredia)  na  realizáciu  projektu  s názvom  „Zníženie  energetickej  náročnosti  budovy
Obecného úradu Soblahov“, ktorý bude realizovaný v Obci Soblahov, Soblahov 366, 913 38
Soblahov, IČO: 00311987, DIČ: 2021079951,
B/  zabezpečenie  realizácie  projektu  „Zníženie  energetickej  náročnosti  budovy  Obecného
úradu  Soblahov“,  ktorý  bude  realizovaný  v Obci  Soblahov  v súlade  s podmienkami
poskytnutia pomoci,
C/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie projektu vo výške
18 027,97  EUR,  čo  sa  rovná  rozdielu  celkových  výdavkov  projektu  a poskytnutého  NFP
v súlade  s podmienkami  poskytnutia  pomoci,  ktoré  budú zabezpečené z vlastných  zdrojov
Obce Soblahov.

 Hlasovanie poslancov o predložení žiadosti o NFP:
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Poverenie starostu na úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením na rok 2015.
Predseda finančnej komisie uviedol, že uvedené je potrebné, aby daný rok bol uzavretý.

Uznesenie  č.  76/6-2015  - OcZ Soblahov  poveruje starostu  obce  Mariana  Hudeca
v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  upraviť  rozpočet  obce  Soblahov
rozpočtovým opatrením na rok 2015 v príjmovej a výdavkovej časti podľa skutočne prijatých
a čerpaných  finančných  prostriedkov  k 31.12.2015.  V prípade  nevyhnutných  výdavkov
upraviť  rozpočet  v programoch  na  jednotlivých  funkciách  a položkách  podľa  skutočnosti
a upraviť  rozpočet  rozpočtovej  organizácie  v časti  bežné  výdavky  a v časti  bežné  príjmy
podľa skutočnosti k 31.12.2015.

Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Návrh finančnej  komisie  na  vyplatenie  odmeny hl.  kontrolórovi  za  rok  2015 vo
výške 10 %. 

Uznesenie  č.  77/6-2015  - OcZ  Soblahov  schvaľuje  kontrolórovi  obce  Soblahov
odmenu vo výške 10 % zo mzdy za rok 2015.
         Hlasovanie poslancov o návrhu na vyplatenie odmeny kontrolórovi obce vo výške 10 %:
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň, Daniel  
                             Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽAL SA:  1 ( Lukáš Beták )
NEHLASOVALI: 0

Výpoveď nájomnej zmluvy -  Mária Šedivá – Kaderníctvo MAJA v 3- mesačnej
výpovednej lehote ku dňu 29.2.2016.

Uznesenie č. 78/6-2015 - OcZ Soblahov berie na vedomie Výpoveď zmluvy o nájme
nebytových  priestorov  nachádzajúcich  sa  v budove  OcÚ  Soblahov  Kaderníctvo  MAJA,
Soblahov 366 - Mária Šedivá k 29.2.2016.
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Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:
ZA:       7  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,  Ing.Juraj Maláň,
                            Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Otváracie hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov v Hostinci u Hrocha
predložené  prevádzkovateľom  Vladimírom  Machovcom.  OcZ  súhlasí  s predloženými
hodinami v prevádzke v dňoch 24.12, 26.12, 31.12.V ostatné dni je treba postupovať v zmysle
schválených   zatváracích  hodín.  Do  budúcnosti  zvážiť  upraviť  nariadením  uzatvorenie
prevádzok vždy 25.12. a 1.1.

Uznesenie č. 79/6-2015 - OcZ Soblahov  berie na vedomie  informáciu o otváracích
hodinách  počas  vianočných  a novoročných  sviatkov  v prevádzke  Hostinec  u Hrocha,
Soblahov 98.

Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:
ZA:       6  ( Lukáš Beták, Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny, Daniel Mrázik,   
                            Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                  
PROTI:          1  ( Ing.Juraj Maláň )
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Informácia  starostu  o  Verejnej  vyhláške  -  Oznámenie  o nariadení  konania  o začatí
pozemkových úprav v k.ú. Soblahov  podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách.  V  rámci  prípravného  konania  sa  uskutočňuje  prieskum  záujmu  vlastníkov
o pozemkové úpravy. Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli a www.soblahov.sk po dobu
15 dní.

Správu zo zasadnutia stavebnej komisie konaného 5.11.2015 predniesol predseda Ing. Juraj
Maláň.

12. Diskusia
V diskusii vystúpili: 
Ing. Ľubomír Adamčík opäť predniesol návrh,  aby zamestnanci obce namiesto gastrolístkov
využívali stravovanie v obci, obec takto podporuje a dáva zarobiť firme. 
Starosta reagoval, že je to v jeho kompetencii, zatiaľ to neuvažuje meniť. 
Menovaný ďalej uviedol, že pri dome č. 175 nepočuť rozhlas. 

Mário Červenka, predseda DHZ informoval, že dotácie sú účelovo viazané, dňa 5.12. mali
členovia DHZ metodické zamestnanie, kde im bolo doporučené, že treba vysielačky ( 3 ks
prenosné, 1ks vozidlová ) 3 tis.€ nestači na to,  prichádzajú aj ďalšie požiadavky. Starosta
doporučil zmenu v rozpočte DPO nákup zásahových oblekov za nákup vysielačiek. 

Rudolf Fabo doporučil kúpiť svietiace ukazovátko, opraviť poprepadávané parkovisko pred
OcÚ, zamestnanci by to zvládli. 
Starosta uviedol, keď príde k rekonštrukcii OcÚ bude sa riešiť aj okolie, urobí sa naraz.
Ďalej sa informoval ohľadne pozemkových úprav v lokalite NB 1, NB 2 (pod Palmovskou-
prepojenie). Starosta uviedol, že s poz. úpravami súhlasila nadpolovičná väčšina výmerových
vlastníkov,  začne  sa  reálne  zameriavať.  V prípade  veľkých  pozemkových  úprav  sa  bude
zisťovať záujem formou dotazníka uverejneného v Soblahovských novinách. 
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13. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutiach počas celého

roka, za  všetko  čo  spoločne   vyriešili,  taktiež  za  korektný  prístup  a  vzťahy,  vyjadril
presvedčenie, že takýmto štýlom budú spoločne pokračovať aj naďalej. 

Marian Hudec, v.r. dňa 23.12.2015
Starosta obce Soblahov                   .................................................

OVEROVATELIA

Lukáš Beták, v.r.  dňa 23.12.2015 ..................................................

Ing. Marián Jantošovič, v.r.,  dňa 23.12.2015 ..................................................

Zapísala: Zuzana Hrnčárová, 22.12.2015
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