
1 

 

ZÁPISNICA č. 2/2016 
 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 27.4.2016 o 
17,30 hod. na Obecnom úrade v Soblahove. 
PRÍTOMNÍ:  
Marian Hudec - starosta obce  
Lukáš Beták - poslanec OcZ      
Ing. Juraj Ďuďák PhD. - 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 
Jozef Halgoš - kontrolór obce  
NEPRÍTOMNÝ:  
Ľubomír Šedivý - poslanec OcZ   
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. Záverečný účet obce Soblahov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 
4. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov za I. štvrťrok 2016 
5. Žiadosti od občanov a organizácií 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 
            Hlasovanie poslancov o programe:   
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,    
                       Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov Ing. Juraja Maláňa a Bc. Martina 
Judinyho.  
 Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:   
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., 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. 
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2. Kontrola uznesenia 
 Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 
konaného dňa 17.2.2016 vykonal kontrolór obce Jozef Halgoš. K uzneseniu č. 5/1-2016 vo 
veci Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy medzi NATUR-PACK, a.s. Bratislava a obcou 
Soblahov, ktorej predmetom je uzatvoriť s NATUR-PACK zmluvu o zabezpečení systému 
združeného nakladania s odpadmi z obalov informoval starosta obce, že uvedená spoločnosť 
už nemôže prijať a zaradiť ďalšie obce a zmluva bude uzavretá so spoločnosťou ENVI-PAK 
a.s. Ku kontrole a k plneniu ostatných uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky. 
 
3. Záverečný účet obce Soblahov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015  
 Záverečný účet obce Soblahov za r. 2015 predniesol Ing. Marián Jantošovič, predseda 
komisie finančnej a investičnej. Návrh záverečného účtu obce bol zverejnený spôsobom v 
mieste obvyklým na úradnej tabuli a www.soblahov.sk v zákonom stanovenej lehote. Neboli 
k nemu uplatnené žiadne pripomienky. Tvorí súčasť materiálov OcZ. 
K návrhu záverečného účtu predniesol hlavný kontrolór svoje stanovisko. 
 Uznesenie č. 6/2-2016 - OcZ Soblahov A/ berie na vedomie Stanovisko hlavného 
kontrolóra k záverečnému účtu obce Soblahov za rok 2015.  
 Hlasovanie poslancov o stanovisku hl. kontrolóra k záverečnému účtu za r.2015: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,    
                       Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
Poslanci pristúpili k schváleniu samotného záverečného účtu za r. 2015. 
 Uznesenie č. 6/2-2016 - OcZ Soblahov  B/ schvaľuje Záverečný účet obce Soblahov 
za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 Hlasovanie poslancov o záverečnom účte: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,    
                       Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 Rezervný fond. Obec vytvára RF v zmysle ustanovenia §15 zák. č. 583/2004 Z.z. v 
znení nesk.predpisov, o jeho použití rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 Uznesenie č.7/2-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 
146 777,36 € a zároveň čerpanie RF vo výške 146 777,36 €  na úhradu kapitálových 
výdavkov, obstaranie dlhodobého majetku. 
 Hlasovanie poslancov o rezervnom fonde a jeho použití: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,    
                       Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
4. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov za I. štvrťrok 2016 
 Čerpanie rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti predniesol Ing. Marián Jantošovič. 
K čerpaniu rozpočtu neboli zo strany poslancov vznesené pripomienky. Skutočné čerpanie 
k 31.3.2016 tvorí súčasť materiálov OcZ. 
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 Uznesenie č.8/2-2016 - OcZ Soblahov berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce 
Soblahov za I. štvrťrok 2016. 
 Hlasovanie poslancov o čerpaní rozpočtu k 31.3.2016: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,    
                       Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
5. Žiadosti od občanov a organizácií  
 Žiadosť ZŠ s MŠ Soblahov o kapitálovú dotáciu na realizáciu projektu: 
Rekonštrukcia osvetlenia a vnútorných silnoprúdových rozvodov vo výške 18 785,81 €. 
Celkové náklady na rekonštrukciu sú 92 734,34 €. Na uvedený projekt bola poskytnutá 
kapitálová dotácia štátu vo výške 50 tis.€ . Poslanci súhlasia s poskytnutím dotácie. 
 Uznesenie č.9/2-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje kapitálovú dotáciu vo výške 
18 785,81 €. na realizáciu projektu: Rekonštrukcia osvetlenia a vnútorných silnoprúdových 
rozvodov pre ZŠ s MŠ Soblahov. 
 Hlasovanie poslancov o poskytnutí dotácie pre ZŠ s MŠ: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., 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 s MŠ Soblahov o schválenie sumy prenájmu triedy k výučbe anglického 
jazyka pre súkromnú spoločnosť a žiadosť o prenájom voľných priestorov za účelom 
skladovania materiálu v objekte školy.  
 Uznesenie č.10/2-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje prenájom triedy k výučbe 
anglického jazyka cudzím osobám za cenu 10 €/ hodina. 
 Hlasovanie poslancov o prenájme triedy k výučbe AJ za 10 €/ hod.: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,    
                       Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0    
NEHLASOVALI: 0   
 
K prenájmu voľných priestorov v ZŠ vyjadrili poslanci súhlasné stanovisko. 
 Uznesenie č.11/2-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje prenájom voľných priestorov 
v objekte ZŠ za účelom skladovania materiálu na základe žiadosti ZŠ s MŠ Soblahov. 
 Hlasovanie poslancov o prenájme priestorov v objekte školy: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,    
                       Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0  

 
 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 31.3.2016 predniesol Ing. Marián Jantošovič, 
predseda komisie finančnej a investičnej. Uviedol, že oproti schválenému rozpočtu  v sume 
330 384 € a prideleniu financií štátom vo výške 349 321 vzniklo navýšenie o 18 937 €. 



4 

 

 Uznesenie č.12/2-2016 - OcZ Soblahov berie na vedomie úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ 
Soblahov k 31.3.2016. 
          Hlasovanie poslancov o úprave rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.3.2016: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,    
                       Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Žiadosť obyvateľov ulice Železničná, súpisné číslo od 18 do 34 o opravu cestnej 
komunikácie, nakoľko je v havarijnom stave. Starosta obce informoval, že vykonal 
obhliadku najkritickejších úsekoch miestnych komunikácií, boli zaslané výzvy na predloženie 
cenových ponúk na opravy miestnych komunikácií, ktoré boli vyznačené spolu s ďalšími 
potrebnými úsekmi - oprava povrchu križovatky pri škole a MK k cintorínu a MK Železničná. 
Predpokladané náklady do 40 tis.€. Opravy budú vykonané naraz, prídu veľké mechanizmy.  
Finančné prostriedky na opravu komunikácií neboli vyčlenené v rozpočte obce, vzhľadom na 
to, ako obec hospodárila môžeme uvedené vykonať.  
Ing. Juraj Ďuďák, PhD. vyslovil názor, že ak nie je dobré podložie, či sa nestane to, čo je 
vidieť na opravených MK. Starosta reagoval, že opravy budú vykonané s 5 ročnou zárukou, 
ale v súčasnosti riešime nový asfaltový povrch, nie zakladanie cesty. 
Ing. Ján Vojtek upozornil, že na ulici Cintorínskej sa budú stavať nové rodinné domy a  
opravená MK môže byť poškodená mechanizmami. Starosta uviedol, že stavebníci musia 
urobiť prípojky pred opravou MK, v stavebnom povolení bude upravené, že cesta musí byť 
uvedená do pôvodného stavu. 
 Uznesenie č.13/2-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje rozsah prác na opravách miestnych 
komunikácií v obci Soblahov nasledovne: Opravy výtlkov v obci podľa vyznačenia, Opravy 
povrchu križovatky pri škole, Opravy povrchu MK k cintorínu a Opravy povrchu MK 
Železničná II s ryhou.  
 Hlasovanie poslancov o rozsahu prác na opravách MK: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,    
                       Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0 
 
Oprava MK Železničná II. bude realizovaná súbežne s ostatnými opravami.  
 Uznesenie č.14/2-2016 - OcZ obce Soblahov berie na vedomie žiadosť obyvateľov 
ulice Železničná II, súpisné číslo od 18 do 34 o opravu cestnej komunikácie. Oprava miestnej 
komunikácie bude realizovaná po vyhodnotení verejného obstarávania. 
 Hlasovanie poslancov o žiadosti obyvateľov ul. Železničnej II.: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,    
                       Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0 
 
  Žiadosť Attilu Bátkyho, Soblahov 19 o zámenu časti EKN parcely č.2765/2 
a parcely CKN č.5163 (vo vlastníctve obce). Dôvodom je stavba oplotenia, ktorá by mohla 
svojou časťou zasahovať do výstavby splaškovej kanalizácie, ktorá je plánovaná na hranici 
týchto parciel. K žiadosti bol priložený aj nákres. Starosta uviedol, že pán Bátky kúpil parcelu 
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za domom č. 26, chcel odkúpiť trojuholník, ktorý vlastní obec, nakoľko je tam plánovaná do 
budúcnosti kanalizácia navrhuje výmenu pozemkov cca 3-4 m, ktorý bude postačujúci pre 
budovanie kanalizácie, čím obec vyrieši, že nepôjde cez cudzí pozemok. Jednalo by sa 
o výmenu 54 m2. Poslanci s uvedenou zámenou súhlasia. Zámena bude zverejnená v obci 
spôsobom obvyklým v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
 Uznesenie č. 15/2-2016 - OcZ Soblahov berie na vedomie zámenu časti EKN parcely 
č.2765/2 a parcely CKN č.5163 (vo vlastníctve obce) na základe žiadosti Attilu Bátkyho, 
Soblahov 19 podľa geometrického zamerania.  
 Hlasovanie poslancov o zámene parciel podľa žiadosti Attilu Bátkyho: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,    
                       Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Žiadosť Centra voľného času Trenčín, Východná 9 o poskytnutie finančného 
príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ s trvalým pobytom na území 
obce Soblahov. Predložená zmluva nie je v súlade s Internou smernicou obce Soblahov 
č.1/2015, ktorá upravuje výšku príspevku a spôsob poukázania dotácie na záujmové 
vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území 
našej obce. Čerpať financie je možné v zmysle smernice, ktorá bude spolu s odpoveďou 
zaslaná žiadateľovi. 
 
6.Rôzne  
 Informácia starostu: Obec dňa 14.4.2016 požiadala Rímskokatolícku cirkev, 
Farnosť Soblahov o odkúpenie časti CKN parcely č.5, evidovanej na liste vlastníctva č.43 
v k.ú. Soblahov o výmere 1 200 m2 pre účely vybudovania zariadenia pre seniorov a bola 
odoslaná na Biskupstvo v Nitre. Táto parcela je v súčasnosti využívaná ako ovocný sad. Dňa 
13.4.2016 starosta obce navštívil spoločne s pánom farárom a starostom obce Mníchova 
Lehota pána biskupa, ktorému predniesli tento zámer. Zámer bol prejednaný na Farskej rade v 
Soblahove, rímskokatolícka cirkev tento zámer podporuje. Obec sa zaviaže, aby do 
budúcnosti nebolo miesto využívané na iný účel, bude musieť vybudovať prístupovú 
komunikáciu a pristúpi k doplnku a zmene Územného plánu obce Soblahov. 
 Uznesenie č.16/2-2016 - OcZ Soblahov berie na vedomie informáciu starostu o 
zámere vybudovania zariadenia pre seniorov a  podanej žiadosti o odkúpenie časti CKN 
parcely č.5 v k.ú. Soblahov od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Soblahov.  
  Hlasovanie poslancov o zámere budovania zariadenia pre seniorov: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,    
                       Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0 
  
 Informácia starostu: návšteva delegácie partnerskej obce Rudniki v dňoch 29.4-
1.5.2016, program - piatok spoločné priateľské a pracovné stretnutie predstaviteľov obcí 
a zložiek z obce, v sobotu program v obci. 
 Uznesenie č.17/2-2016 - OcZ Soblahov berie na vedomie návštevu delegácie 
z partnerskej obce Rudniki (Poľsko) v dňoch 29.4.-1.5.2016. 
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 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,    
                       Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0 
  
 Starosta obce informoval o potrebe uzatvorenia zmluvy o zabezpečení systému 
združeného nakladania s odpadmi z obalov so spoločnosťou ENVI-PAK a.s. a zrušení 
uznesenia vo veci uzatvorenia zmluvy so spoločnosťou NATUR-PACK . Popis systému 
triedeného zberu na území obce, vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného zberu je 
uvedený v prílohe č.1 zmluvy.  
 Uznesenie č. 18/2-2016 - OcZ Soblahov A/ berie na vedomie Zmluvu uzatvorenú 
medzi ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava,  a obcou Soblahov, ktorej predmetom je 
rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu 
komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. 
B/ ruší uznesenie č.5/1-2016 z 17.2.2016 vo veci uzavretia Zmluvy o uzavretí budúcej 
zmluvy medzi NATUR-PACK, a.s. Ružová dolina 6, Bratislava. 
 Hlasovanie poslancov o bode A/ uznesenia č. 18/2-2015: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,    
                       Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Hlasovanie poslancov o bode B/ uznesenia č. 18/2-2015: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,    
                       Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Informácie starostu  o projektoch pripravovaných obcou: spracúva sa projekt na 
Zberný dvor – miesto, stroje, mechanizmy. Projekt sa rekonštrukciu obecného úradu 
nebudeme realizovať v takom stave ako bol podaný, boli vydané nové usmernenia a po 
dopracovaní opätovne podáme novú žiadosť o NFP. 
 
 Ing. Marián Jantošovič predniesol, že Štatistický úrad SR zverejnil informáciu 
o zvýšení mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, od ktorého sa odvíja plat starostu.  
 Uznesenie č.19/2-2016 - OcZ Soblahov na základe zákona č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov  A/ berie na vedomie, že na základe uznesenia č. 25/2 – 2015 zo dňa 
1.4.2015 bol plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 
ods. 2 citovaného zákona so zvýšením o 30%, pričom – na základe § 3 ods. 1 citovaného 
zákona – starostovi od 1.1.2016 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny 
rok. 
 Hlasovanie poslancov o bode A/ uznesenia č. 19/2-2016: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., 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 
   
 Prerokovanie platu starostu: Ing. Marián Jantošovič, predseda komisie finančnej 
a investičnej predniesol návrh na zvýšenie platu starostu z 30 % na 40 %. 
             Uznesenie č.19/2-2016 - OcZ Soblahov na základe zákona č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov B/ schvaľuje podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 
1.5.2016 zvýšenie minimálneho platu starostovi obce Soblahov Marianovi Hudecovi o 40 %, 
t.j. navýšenie o 10 %. 
 Hlasovanie poslancov o bode B/ uznesenia č. 19/2-2016- zvýšenie platu starostu o 40 
%: 
ZA:          8  ( Lukáš Beták, Ing.Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc. Martin Judiny,    
                       Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0 
 
  Ing. Juraj Malá ň, predseda stavebnej komisie informoval:  
- stretnutie s obyvateľmi bytoviek Soblahov 2 k podaniu informácií ohľadne rekonštrukcie 

chodníka a vybudovania novej lávky pre peších od bytoviek smerom ku križovatke Mn. 
Lehota, nakoľko sú účastníkmi stavebného konania,  

- doplnenie osvetlenia na cintoríne, osadenie nového plota na cintoríne, rozširovanie 
cintorína, 

- prípojka el.energie k lokalite NB7 (smer Mn. Lehota) 
- zatopená šk.bytovka – PD dobuduje rigol nad škôlkou a jedálňou, 
- MAS – stratégia miestnej akčnej skupiny schválená, čaká sa na schválenie dotácie, 
- realizácia malých pozemkových úprav – prebehlo meranie, budú doručené návrhy, 

v dohľadnej dobe sa uskutoční verejné zhromaždenie, kde sa predložia návrhy  a zvolia si 
výbor, ktorý bude vlastníkov zastupovať pri riešení pozemkových úprav, 

- stretnutia s hlavným cyklokoordinátorom VÚC a hl.architektom mesta Trenčín ohľadom 
cyklotrasy Soblahov - Trenčín (popri hlavnej ceste) a jej zokruhovanie s plánovanou 
cyklotrasou Lesná železnička, zahrnutie do územného generelu mesta Trenčín, zásobníka 
projektov TSK (projekt RUIS) a zásobníka projektov mesta Trenčín ( projekt URM). 
Priorita je cyklochodník Soblahov - Trenčín (popri hlavnej ceste). 

 
 Daniel Mrázik, predseda kultúrnej komisie informoval o riešení vlastníckych 
vzťahov pod rodinným domom č.213, uskutočnili sa rokovania so všetkými známymi 
spoluvlastníkmi, nie je zatiaľ ukončené (možnosť zámeny, dohody, darovania), zistili 
skutkový stav nehnuteľnosti – odizoluje sa vonok, vnútro, po odokrytí podlahy sa pristúpilo 
k celkovej výmene dlážkovice, zriadia sa 2 sedliacke izby. 
 
 Lukáš Beták, predseda komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť – zamietnutie 
žiadosti na kamerový systém, z Úradu vlády SR zatiaľ nie známy výsledok, bude pripravené 
VZN týkajúce sa bezpečnosti v obci, pasportizácia je v štádiu riešenia, v nej budú 
zapracované  podmienky k umiestneniu zvodidiel za Depozitom a.s., prednesenie žiadosti 
obyvateľov bytoviek č.1,2 o umiestnenie kontajnera na papier pri  bytovkách.   
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 Starosta informoval, že sa zúčastnil rokovania s riaditeľom TVK a.s. Trenčín 
ohľadne:  
- dlhoročného problému vo vysokých odpočtoch vody – obec má 1 spoločný vodomer pre 
poštu, bytovky, OcÚ, je problém za vodomerom, v najbližšej dobe budú urobené 3 samostatné 
prípojky,   
-  obec spoločne s TVK a.s.  podá v mesiaci jún 2016 projekt na budovanie splaškovej 
kanalizácie. 
Ďalej informoval o spracovaných cenových ponukách na výmenu katafalku v dome  smútku, 
ktorý je v nevyhovujúcom stave v hodnote cca do 3 200 €, 
V súvislosti  s rekonštrukciou chodníka pri bytovkách Soblahov 1 a 2 uviedol, že pripomienky 
jednotlivých dotknutých organizácií boli zapracované, spoluvlastníci parciel v súčasnosti 
podpisujú  zmluvy o vecných bremenách, ktoré a zriaďuje bezodplatne do doby existencie stavby 
chodníka pre peších, bude vydané stavebné povolenie. 
 
7. Diskusia 
 V diskusii vystúpili:  
Rudol Fabo uviedol, že na ul.Cintorínskej sú hlboko osadené žľaby, vozovka padá, upcháva 
sa kanál, bolo by treba násyp postupne uvibrovať zospodu a po určitom čase už nebude padať. 
Spraviť múrik na cintoríne, aby sa udržal plot, či obec neuvažovala zriadiť zariadenie pre 
seniorov v dome č. 213, je tam zabezpečený prístup.  
Starosta na uvedené reagoval nasledovne: plot na cintoríne bude umiestnený kovový, 
žabovanie je podľa stavebnej normy, budovať sociálne zariadenie v dome č. 213 a jeho okolí, 
je v súčasnosti nereálne, nakoľko nie sú vysporiadané pozemky. 
  
Ing. Ján Vojtek predniesol návrh vymeniť kontajner na plasty pri škole za kontajner na sklo, 
nádoba pri COOP Jednote býva prázdna a upozornil, že umiestnené kontajnery  pri ZŠ bránia 
výhľadu v križovatke, informoval, že sa dorába posilňovňa, darované náradie od ľudí-
premiestniť do domu č.270- chalani natrieť, položenie koberca do miestnosti na cvičenie. 
V súvislosti s futbalom v obci upozornil, že výbor bude fungovať do júna 2016- predísť tomu, 
aby činnosť bola pozastavená, aby to doterajší výbor mohol odovzdať korektne, škoda aby 
futbal v obci zanikol. Dňa 19.6.2016 je termín zasadnutia mimoriadneho výboru OŠK. 
 
8. Záver 
 Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutí. 

Marian Hudec, v.r., dňa 11.5.2016  
Starosta obce Soblahov                       ................................................. 
 

OVEROVATELIA 

Ing. Juraj Maláň, v.r., dňa 11.5.2016    .................................................. 

Bc. Martin Judiny, v.r., dňa 11.5.2016   ..................................................
   
 
 
Zapísala: Zuzana Hrnčárová, 10.5.2016     


