
ZÁPISNICA č. 3/2016
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 22.6.2016 o

17,30 hod. na Obecnom úrade v Soblahove.
PRÍTOMNÍ: 
Marian Hudec - starosta obce 
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 
Ľubomír Šedivý - poslanec OcZ  
Ing. Ján Vojtek - poslanec OcZ
Jozef Halgoš - kontrolór obce
NEPRÍTOMNÝ: 
Lukáš Beták - 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  a  navrhol
vypustiť z rokovania bod 5. Zápis materiálov roku 2015 do kroniky obce a nahradiť ho bodom
Smernica obce Soblahov č.3/2016 o sprístupňovaní informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z.
o  slobodnom  prístupe  k informáciám  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení
neskorších  predpisov.  Zápis  materiálov  roku  2015  do  kroniky  obce  bude  prerokovaný
v nasledujúcom zasadnutí OcZ.

Hlasovanie poslancov o návrhu Mariana Hudeca -  vypustenie a nahradenie bodu 5.
bodom  Smernica  obce  Soblahov  č.3/2016  o  sprístupňovaní  informácií  podľa  zákona
č.211/2000  Z.z.  o  slobodnom  prístupe  k informáciám  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov:
ZA:  8  (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin   
              Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)                  
PROTI:            0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0
Návrh bol schválený.
Starosta predniesol návrh programu ako celok:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia

  3.Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi   
     odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2016
5. Smernica obce Soblahov č.3/2016 o sprístupňovaní informácií podľa zákona č.211/2000  
    Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
    neskorších predpisov
6. Žiadosti od občanov a organizácií
7. Rôzne
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8. Diskusia 
9. Záver

Hlasovanie poslancov o programe:  
ZA:  8  (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin   
              Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)       
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0
           
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov Ing. Mariána Jantošoviča a Ing. Juraja
Ďuďáka PhD. 

Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:  
ZA:  8  (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin   
              Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)       
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  27.4.2016  vykonal  kontrolór  obce  Jozef  Halgoš.  Ku  kontrole  a k  plneniu
uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky.

3.Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.  1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN  upravuje  a ustanovuje  vzájomné  vzťahy,  práva  a  povinnosti  obce  Soblahov,
obyvateľov obce,  fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických
osôb pôsobiacich na území obce pri nakladaní s odpadmi a upravuje v súlade s hierarchiou
odpadového  hospodárstva  podrobnosti  o nakladaní  s komunálnym  odpadom,  drobnými
stavebnými  odpadmi,  biologicky  rozložiteľnými  odpadmi  a spôsobe  a podmienkach
triedeného zberu KO a oddelene zbieraných zložiek KO v obci. 
Návrh VZN č.1/2016 bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým vyvesením na úradnej tabuli
a web stránke obce Soblahov. 
Úpravy a doplnenia, ktoré nemali vplyv na postatu návrhu VZN sú súčasťou materiálov OcZ.

Uznesenie č.  20/3-2016 -  OcZ Soblahov  schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie
obce  Soblahov  č.1/2016  o  nakladaní  s komunálnymi  odpadmi  a  drobnými  stavebnými
odpadmi na území obce.

Hlasovanie poslancov o VZN č.1/2016:  
ZA:  8  (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin   
              Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)       
PROTI:          0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

4. Návrh plánu kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce Soblahov na II.  polrok
2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2016
predniesol Jozef Halgoš. Tvorí súčasť materiálov OcZ.

Uznesenie  č.  21/3-2016  -  OcZ  Soblahov  A/  prerokovalo  návrh plánu  kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2016.
B/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2016.
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Hlasovanie poslancov o pláne kontrolnej činnosti  na II. polrok 2016:
ZA:  8  (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin   
              Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)       
PROTI:            0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

5.  Smernica  obce  Soblahov  č.3/2016  o  sprístupňovaní  informácií  podľa  zákona
č.211/2000  Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
     Táto  smernica  upravuje  povinnosti  a  postup  obce  Soblahov  pri  sprístupňovaní
a zverejňovaní  informácií  podľa  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o slobodnom  prístupe
k informáciám  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov   v znení  neskorších  predpisov  v
dôsledku prijatia zákona č. 125/2016 Z. z. účinného od 1.7.2016.

Uznesenie č. 22/3-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje Smernicu obce Soblahov  č.3/2016
o  sprístupňovaní  informácií  podľa  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o slobodnom  prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie poslancov o smernici č.3/2016:
ZA:  8  (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin   
              Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)       
PROTI:            0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

6. Žiadosti od občanov a organizácií 
Žiadosť – návrh Attilu Bátkyho a manželky Lucie  Bátkyovej,  Soblahov 19 na

usporiadanie  práv k pozemkom.  Menovaní  sú vlastníkmi  parcely  E KN č.2765/2,  ktorá
susedí  pozemkom C KN parc.  č.5163  vo vlastníctve  obce  Soblahov.  V žiadosti  navrhujú
nasledovné  riešenie  usporiadania  práv  k pozemkom  v súvislosti  s plánovanou  výstavbou
kanalizácie: 
1. Znaleckým posudkom sa stanoví všeobecná hodnota pozemku p.č.5163 a výška primeranej
náhrady za zriadenie  vecného bremena zodpovedajúcemu právu na uloženie,  yvkonávanie
údržby, rekonštrukcie, modernizácie a opráv kanalizácie na častiach pozemkov p.č. 2765/2
a 5163.
2.Kúpna cena bude stanovená podľa ZP, od ktorej sa odpočíta výška primeranej náhrady za

zriadenie vecného bremena o celkovej výmere zodpovedajúcej šírke ochranného pásma
1,5 m na obidve strany kanalizácie,  kde nebudú vysádzané stromy ani umiestňované
žiadne stavby. (vecné bremeno na celú šírku parcely). Na uvedené časti pozemkov bude
umožnený vstup  oprávneným osobám,  spoločnostiam a mechanizmom pri  budovaní,
vykonávaní údržby, rekonštrukcie, modernizácie a opravách kanalizácie. 

Starosta  uviedol,  že  žiadosť  už  bola  riešená,  ale  jednalo  sa  o zámenu  časti  EKN parcely
č.2765/2 a parcely CKN č.5163 (uznesenie č.15/2-2016 z 27.4.2016).

K žiadosti prejavil záujem vyjadriť sa prítomný pán Attila Bátky. Starosta požiadal poslancov
o hlasovanie za udelenie slova pánovi Attilovi Bátkymu. 

Hlasovanie poslancov o udelení slova pánovi Attilovi Bátkymu:  
ZA:  8  (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin   
              Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)       
PROTI:            0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0
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Mgr. Attila Bátky vyzval prítomných poslancov o vyjadrenie, čo by z ich strany bolo
akceptovateľné a čo nie, aby sa vedeli posunúť ďalej. Predniesol návrh zo žiadosti a uviedol,
že  bude  priestor  kosiť  a že  obec  môže  mať  kedykoľvek  prístup  na  pozemok,  v prípade
zaplavenia obec zabezpečí údržbu.

Bc. Martin Judiny uviedol, že popri dome č.26 je priekopa na odvedenie povrchových
vôd,   ktorú  treba  zachovať,  inak  môže dôjsť k zatápaniu.  Navrhol  v danej  veci  dlhodobý
prenájom, na čo reagoval p. Bátky, že nesúhlasí, nebolo by to vyriešené do budúcnosti.

Starosta obce uviedol, že dalo by sa zriadiť predkupné právo, s čím nemal p. Bátky
problém.

Ing. Ján Vojtek trval na zachovaní možného prechodu do časti „Rybníky“- výmena je
ideálna.

Ing. Juraj Maláň sa vyjadril  za zámenu,  neurobí sa tak blokácia  do ďalších rokov,
môže byť aj chodník.

Starosta obce predniesol návrh, či pán Bátky akceptuje cenu za odpredaj 20 € /m2,
ktorá  bola   zverejnená  v Zámere  predať  majetok  –  pozemok v k.ú.  Soblahov parc.  CKN
č.5163 vo výmere 260 m2 v obci spôsobom obvyklým v zmysle §9a, ods.8 písm.e) zák. č.
138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení  neskorších  predpisov  a podľa  platných  Zásad
hospodárenia s majetkom obce od 7.6.2016. 
Pán Bátky sa vyjadril, že obec odpredá pozemok za 20 €/m2, ale bude na ňom zriadené vecné
bremeno - vznikne nevýhoda. Pán Bátky tento návrh neakceptoval.

Starosta  obce  po  hore  uvedenom  stanovisku  pána  Bátkyho  vyzval  prítomných
poslancov  k  hlasovaniu  za  návrh  Attilu  Bátkyho  a jeho  manželky,  Soblahov  19  uvedený
v žiadosti.
 Hlasovanie poslancov o návrhu, ktorý bol predložený v žiadosti:
ZA:         0  
PROTI:   7 (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Bc. Martin Judiny, Ing. Marián   
                   Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)       
ZDRŽAL  SA:  1 ( Ing. Juraj Ďuďák PhD.)  
NEHLASOVALI: 0
Návrh nebol prijatý.

Uznesenie č. 23/3-2016 - OcZ Soblahov neschvaľuje  žiadosť - návrh Attilu Bátkyho
a manželky Lucie Bátkyovej, Soblahov 19 na usporiadanie práv k pozemkom E KN č.2765/2
vo vlastníctve žiadateľov a C KN parc. č.5163 vo vlastníctve obce Soblahov.

 
Žiadosť  Kataríny  Kašičkovej,  Soblahov  28  o osadenie  dopravného  zrkadla  pri
výjazde  z ul.  Železničná  z dôvodu,  že  výjazd  z uvedenej  ulice  nie  je  prehľadný.
Starosta  obce  uviedol,  že  obec  nie  je  kompetentná  na  rozhodovanie  o umiestnení
dopravného zrkadla, obec v súčasnosti pripravuje posportizáciu miestnych komunikácií,
upozorníme  kompetentných  nech  prípadné  osadenie  zhodnotia   a rozhodnú  o jeho
opodstatnení.

Bc. Martin Judiny doporučil zakresliť 2 čiary, aby bol označený stred miestnej komunikácie.
Uvedenú žiadosť prehodnotí  Komisia pre verejný poriadok a bezpečnosť.

Uznesenie  č.  24/3-2016  -  OcZ  Soblahov  berie  na  vedomie žiadosť  Kataríny
Kašičkovej,  Soblahov  28  o osadenie  dopravného  zrkadla  pri  výjazde  z ul.  Železničná  II.
Písomné stanovisko obce Soblahov bude doručené žiadateľke  po prehodnotení Komisiou pre
verejný poriadok a bezpečnosť. Termín: 15.7.2016.

Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:
ZA:  8  (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin   
              Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)       
PROTI:            0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0
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Žiadosť  Nájomníkov  obecnej  bytovky  Soblahov  č.740  o zakúpenie  a montáž
meračov – informácia starostu, merače budú zakúpené a osadené.

Žiadosť Ing. Ivana Malla, Soblahov 626 o odkúpenie časti parc. č. 2150 o výmere
cca 250 m2 podľa GP č. 43468608-06/16, ktorá je priľahlá k parc. č. 5132, kde stojí rodinný
dom. Uvedená časť parcely je súčasťou ohradenej záhrady, ktorú rodičia manželky využívali
40 rokov ako záhradu spoločne so susednými parcelami 5131a 5132, ktorých je vlastníkom.

Obec požiadala o delimitáciu niektorých parciel v k.ú. Soblahov, jednou z nich je i parc.
č.2150. Zápis listiny do KN bol vykonaný Katastrálnym odborom TN dňa 8.6.2016. Obec
zámer zverejní a následne pristúpi na nasledujúcom zasadnutí OcZ k jej prejednaniu

7. Rôzne
Stanovisko  Rímskokatolíckej  cirkvi,  Farnosť  Soblahov.  Obec  dňa  14.4.2016

požiadala  Rímskokatolícku  cirkev,  Farnosť  Soblahov  o odkúpenie  časti  CKN  parcely  č.5
o výmere 1 200 m2 pre účely  vybudovania  zariadenia  pre seniorov.  Po osobnom stretnutí
starostu obce s pánom biskupom bolo obci doručené stanovisko, v ktorom sa uvádza, že na
základe povolenia ekonomickej rady Biskupského úradu v Nitre súhlasia s odpredajom časti
pozemku o výmere 1200 m2 parc. č.5 zapísanej an LV č.43, k.ú. Soblahov za cenu 20 €/m2
s podmienkou zriadenia predkupného práva v prospech súčasného vlastníka.
Ing. Marián Jantošovič sa zaujímal, o ktorú časť sa jedná. Starosta uviedol, že podľa nákresu
(vpravo hore). Následne bude vypracovaná štúdia, geometrický plán na odčlenenie parcely,
projekt  a kúpno predajná  zmluva.  Poslanci  pristúpili  k hlasovaniu  za  kúpu uvedenej  časti
parcely.

Uznesenie č.25/3-2016 -  OcZ Soblahov  schvaľuje kúpu časti  C KN parcely  č.5 o
výmere  1 200  m2-ovocné  sady,  katastrálne  územie  Soblahov  zapísanej  na  LV  č.  43  od
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Soblahov, Soblahov 212 pre účely vybudovania zariadenia
pre seniorov za cenu 20 €/m2 v celkovej sume 24 000 € s podmienkou zriadenia predkupného
práva v prospech súčasného vlastníka. 

Hlasovanie poslancov o schválení kúpy časti C KN parcely č.5 o výmere 1 200 m2 za
cenu 20 €/m2:
ZA:  8  (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin   
              Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)       
PROTI:            0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Po  schválení  odkúpenia  parcely  predložil  starosta  obce  návrh  na  schválenie
obstarania zmien a doplnkov ÚPN vyvolané touto aktivitou.

Uznesenie  č.  26/3-2016  -  OcZ  Soblahov  dáva  pokyn  na  obstaranie  aktualizácie
Územného plánu obce Soblahov v zmysle § 30 a § 31 stavebného zákona.

Hlasovanie poslancov o obstaraní aktualizácie ÚPN:
ZA:  8  (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin   
              Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)       
PROTI:            0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0
Starosta  obce  vyzval  poslancov,  aby  zvažovali,  čo  ďalšie  treba  v obci  do  budúcnosti
zapracovať do Zmien a doplnkov ÚPN. 

Informácia zástupcu starostu ohľadne JPÚ Soblahov – Dňa 6.7.2016  o 1630 h v sále
PD Soblahov sa uskutoční ustanovujúce zhromaždenie združenia účastníkov jednoduchých
pozemkových úprav v katastrálnom území Soblahov (časť k. ú. miestneho názvu Palmovská),
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ktoré boli  povolené rozhodnutím č.  OU-TN-PLO-2016/001984-020-IG zo dňa 17.03.2016.
Ing. Juraj Maláň uviedol, že na zhromaždení prebehne voľba predstavenstva, budú sa riešiť
usporiadania a rozhodovať o ostatných náležitostiach.

Uznesenie č. 27/3-2016 - OcZ Soblahov berie na vedomie informáciu o uskutočnení
ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k.ú.
Soblahov (časť NB1 a NB2-pod Palmovskou) dňa 6.7.2016  o 1630 h v sále PD Soblahov.

Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:
ZA:  8  (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin   
              Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)       
PROTI:            0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Cenové výmery  – prehodnotenie  doterajších  platných výmerov z roku 2009 a  schválenie
aktuálnych s účinnosťou od 1.7.2016. Po prehodnotení a na návrh finančnej komsiie pristúpili
poslanci k zrušeniu výmerov uvedených v uznesení:

Uznesenie č. 28/3-2016 - OcZ Soblahov  ruší  Cenový výmer č.2/2009 Zemný stroj
Hon, Cenový výmer č.4/2009 Kompresor, Cenový výmer č.5/2009 Vozidlo Multicar a Cenový
výmer č.6/2009 Služby poskytované obcou Soblahov. 

Hlasovanie poslancov o uznesení č.28/3-2016:
ZA:  8  (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin   
              Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)       
PROTI:            0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Uznesenie č. 30/3-2016 - OcZ Soblahov ruší uznesenie OcZ Soblahov č. 6/ 6 - 2009
zo 16.12.2009 vo veci poplatku zo vstupného na cvičenie a uznesenie OcZ Soblahov č. 7/ 6 -
2009 zo 16.12.2009 vo veci vyplácania príspevku pozostalým. 

Hlasovanie poslancov o uznesení č.30/3-2016:
ZA:  8  (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin   
              Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)       
PROTI:            0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Uznesenie č.  31/3-2016 -  OcZ Soblahov  ruší  poplatky za prenájom Domu smútku
a chladiarenského zariadenia pre občanov s trvalým pobytom v Soblahove. 

Hlasovanie poslancov o uznesení č.31/3-2016:
ZA:  8  (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin   
              Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)       
PROTI:            0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0
Zrušením poplatku  za  prenájom Domu smútku  a chladiarenského  zariadenia  pre  občanov
s trvalým  pobytom v Soblahove  a  vyplácania  príspevku  pozostalým  vo  výške  17  €  obec
pristúpila k novým poplatkom za pohrebníctvo nasledovne: Pre občanov bez trvalého pobytu
v obci Soblahov-Prenájom Domu smútku 25 €, Prenájom Domu smútku a chladiarenského
zariadenia do 3 dní: 30 €/ deň, každý ďalší deň+10 €. 

Následne pristúpili poslanci k schváleniu cenových výmerov účinných od 1.7.2016.
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Uznesenie č. 29/3-2016 - Ocz Soblahov schvaľuje Cenový výmer  č. 1/2016 Zemný
stroj  HON  a traktor,  Cenový  výmer  č.2/2016  Vozidlo  Multicar,  Cenový  výmer  č.3/2016
Služby poskytované obcou Soblahov, Cenový výmer č.  4/2016 Poplatky pre pohrebníctvo
s účinnosťou 1.7.2016

Hlasovanie poslancov o uznesení č.29/3-2016:
ZA:  8  (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin   
              Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)       
PROTI:            0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

Štatistika starého  Soblahovského cintorína  „Na Bráne“.  Podľa  zápisov  Zuzany
Peer, rod. Červeňanovej informoval starosta, že v období rokov 1786 – 1867 tu pochovali 397
obetí.  Nakoľko sú tu pochovaní naši predkovia,  bolo by vhodné pouvažovať o umiestnení
pamätnej tabule na tomto mieste. Poslanci s uvedeným súhlasia.  

Uznesenie č. 32/3-2016 - OcZ Soblahov  schvaľuje  umiestnenie pamätnej tabule na
mieste bývalého cintorína „Na Bráne“.

Hlasovanie poslancov o umiestnení pamätnej tabule:
ZA:  8  (Daniel Mrázik, Ing.Juraj Maláň, Ing.Ján Vojtek, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Bc. Martin   
              Judiny, Ing. Marián Jantošovič, Ľubomír Šedivý, Patrik Pleva)       
PROTI:            0
ZDRŽALI  SA:  0     
NEHLASOVALI: 0

8. Diskusia
V diskusii vystúpili: 

Mgr.  Danka  Nemcová,  riaditeľka  ZŠ  s MŠ  Soblahov  oboznámila  prítomných  s počtom
zapísaných detí do I. ročníka 22, ďalšie 4 deti pribudnú do ostatných ročníkov, 13 žiakov
končí. V nastávajúcom šk. roku bude ZŠ navštevovať viac žiakov ako v tomto šk. roku. ŠKD
bude  navštevovať  65  detí,  na  1  oddelenie  je  min.  30  detí.   Od  1.7.2016  začali
elektroinštalačné práce v ZŠ, v polovici augusta budú ukončené, vyžiadali cenové ponuky na
maľovanie ZŠ, v telocvični je elektroinštalácia už hotová.

Ing. Ján Vojtek ponúkol využitie zariadenej posilňovne pre žiakov ZŠ.

Eva  Tomášková,  zástupkyňa  pre  MŠ  Soblahov  informovala  prítomných,  že  od
1.9.2016  bude  novou  zástupkyňou  Janka  Reháková.  V MŠ  majú  12  predškolákov,  bolo
doručených 19 žiadostí o prijatie do MŠ. Poďakovala vedeniu obce za spoluprácu a požiadala,
keď sa bude pripravovať rozpočet na ďalší rok, aby sa prihliadalo na platy učiteľov (mali
menej ako v minulom roku).
Starosta taktiež  poďakoval  za  spoluprácu  a poznamenal,  že  keď  sa  pripravovali  rozpočty
nebol  záujem,  aby  sa  znižovali  platy,  nebolo  zámerom  stiahnuť  osobné  ohodnotenie
a rozpočet  bol  vypracovaný  tak,  aby  navýšenie  platov  na  rok  2016  bolo  v súlade
s valorizáciou platov na príslušný rok.

Rudolf Fabo sa vyjadril k starému cintorínu „ Na Bráne “ - vznikol tam zlý terén, cesta
pod  lipou  je  vyjazdená.  Navrhol,  aby  cesta  bola  pomocou  vozidla  Hon  posunutá,  terén
upravený,  aby  tam  vznikol  dôstojný  priestor,  spraviť  brigádu.  Požiadal,  aby  si  majitelia
parciel nachádzajúcich sa oproti jeho rodinného domu spolu s priľahlou priekopou vykosili
a dali do poriadku pozemky.

7



Vyjadril sa k úpravám na Cintorínskej ulici-podklad by mal byť iný, drobí sa cesta, spravíme
koberec-neudrží  to,  nie  je  tam  krajnica,  dbať  na  kvalitu,  chyba,  že  nie  sú  vysporiadané
vlastnícke vzťahy.
Starosta  obce  sa k uvedenému vyjadril,  že  obec zvažovala,  či  ísť  do opravy tejto  ulice  –
podklad  nie je taký, aký by mal byť, ulica je riešená iba ako havarijný stav, keďže nie sú
vysporiadané  pozemky  pod  telesom  cesty.  Ohľadne  vysporiadania  pozemkov  už  boli
rokovania.

Starosta informoval prítomných o opakujúcich sa problémoch s voľne sa pohybujúcimi psami,
je treba pripraviť nové VZN, ktoré bude upravovať postihy pre ľudí, ktorí nerešpektujú zákaz
voľného pohybu psov bez dozoru osoby.  

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

Marian Hudec v.r., dňa 4.7.2016
Starosta obce Soblahov                   .................................................

OVEROVATELIA

Ing. Marián Jantošovič v.r., dňa 6.7.2016 ..................................................

Ing. Juraj Ďuďák, PhD. v.r., dňa 6.7.2016 ..................................................

Zapísala: Zuzana Hrnčárová v.r., dňa 1.7.2016
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