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ZÁPISNICA č. 5/2016 
 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 26.10.2016 
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         
Ľubomír Šedivý - poslanec OcZ   
Jozef Halgoš - kontrolór obce  
NEPRÍTOMNÍ:  
Lukáš Beták - poslanec OcZ  
Patrik Pleva - poslanec OcZ  
Ing. Ján Vojtek - 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 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 k 30.9.2016  
4. Plán zasadnutí OcZ na rok 2017 
5. Usporiadanie vlastníctva k pozemku C KN parc. č. 4071/2 
6. Zápis materiálov roku 2015 do kroniky obce  
7. Smernica o používaní motorového vozidla obce Soblahov 
8. Žiadosti od občanov a organizácií 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 
            Hlasovanie poslancov o programe:   
ZA:             6  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Ing.Juraj     
                         Maláň, Daniel Mrázik, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov Ing. Juraj Ďuďák PhD. a  Ing. Juraja 
Maláňa.  
 Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:   
ZA:             6  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Ing.Juraj     
                         Maláň, Daniel Mrázik, Ľubomír Šedivý )                   
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 7.9.2016 vykonal kontrolór obce Jozef Halgoš. Ku kontrole a k plneniu 
uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   
3. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.9.2016  
 Čerpanie rozpočtu obce Soblahov v časti Bežné príjmy, Bežné výdavky, Kapitálové 
výdavky a Výdavkové finančné operácie k 30.9.2016 predniesol Ing. Marián Jantošovič, 
predseda finančnej komisie. K čerpaniu rozpočtu neboli zo strany poslancov vznesené 
pripomienky. Skutočné čerpanie k 30.9.2016 tvorí súčasť materiálov OcZ. 
 Uznesenie č. 54/5-2016 - OcZ Soblahov berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce 
Soblahov k 30.9.2016. 
 Hlasovanie poslancov o čerpaní rozpočtu k 30.9.2016:   
ZA:             6  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Ing.Juraj     
                         Maláň, Daniel Mrázik, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 
31.12.2015. Podľa stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných 
súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Soblahov 31.decembru 2015 na 
výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so 
zákonom o účtovníctve. Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v 
poznámkach účtovnej závierky je konštatované, že neboli zistené vo všetkých významných 
súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočt. hospodárenia. 
 Uznesenie č. 55/5-2016 - OcZ Soblahov berie na vedomie Správu nezávislého 
audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015. 
 Hlasovanie poslancov o správe nezávislého audítora:   
ZA:             6  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Ing.Juraj     
                         Maláň, Daniel Mrázik, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
Konsolidovaná výročná správa obce Soblahov 
 Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015. 
Účtovná závierka bola odovzdaná v elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. 
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 
Obec nevedie žiadne súdne spory a neeviduje žiadne riziká a neistoty. Kompletná výročná 
správa je súčasťou materiálov OcZ. 
 Uznesenie č. 56/5-2016 - OcZ Soblahov berie na vedomie Konsolidovanú výročnú 
správu obce Soblahov za rok 2015. 
 Hlasovanie poslancov o výročnej správe obce Soblahov za rok 2015:   
ZA:             6  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Ing.Juraj     
                         Maláň, Daniel Mrázik, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
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4. Plán zasadnutí OcZ na rok 2017 
 Plán zasadnutí OcZ na nasledujúci rok predniesol starosta obce Marian Hudec. V roku 
2017 sa zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočnia 8.2., 5.4., 21.6., 6.9., 25.10., 13.12. Zo 
strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 
 Uznesenie č. 57/5-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje Plán zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Soblahov na rok 2017 nasledovne: 8.2., 5.4., 21.6., 6.9., 25.10., 13.12. 
 Hlasovanie poslancov o pláne zasadnutí OcZ na rok 2017:   
ZA:             6  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Ing.Juraj     
                         Maláň, Daniel Mrázik, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
5. Usporiadanie vlastníctva k pozemku C KN parc. č. 4071/2 
 Pozemok CKN parc.č. 4071/2- záhrada o výmere 541 m2 sa nachádza v extraviláne 
obce Soblahov. Obec požiadala o odkúpenie tohoto pozemku ešte v r.2010, následne obec 
v r.2015 požiadala Sl. pozemkový fond o stanovisko k danému odpredaju. Ako dôvod sme 
uvádzali, že uvedený pozemok susedí s pozemkami CKN par. č. 4071/3 a 4071/1 a tiež 
s domom č.270, obec pozemok využíva pre potreby miestneho hospodárstva, ako 
verejnoprospešné služby súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi. Zo strany 
Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Regionálneho odboru Trenčín bolo dňa 
17.10.2016 doručené obci oznámenie o navrhovanej cene: 15,70 €/m2, celkovo 8 493,70 €. 
Poslanci navrhujú rokovať s SPF o cene, nakoľko parcela sa nachádza v ochrannom pásme 
vodného zdroja a na pozemku je zapísané vecné bremeno v prospech Západoslovenskej 
distribučnej, a.s. Bratislava. Pre porovnanie: Podľa znaleckého posudku vyhotoveného pre 
lokalitu NB1, NB2, kde prebiehajú pozemkové úpravy je jednotková hodnotová cena 9,90 
€/m2. Obecný úrad vypracuje žiadosť o prehodnotenie stanovenej výšky ceny a doručí ju na 
SPF. 
 Uznesenie č. 58/5-2016 - OcZ Soblahov doporučuje starostovi obce rokovať vo veci 
návrhu kúpnej ceny za pozemok  CKN parc.č. 4071/2, záhrada o výmere 541 m2 v k.ú. 
Soblahov z dôvodu, že uvedený pozemok sa nachádza v ochrannom pásme vodného zdroja 
a na pozemku je zapísané vecné bremeno v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. 
Bratislava. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:   
ZA:             6  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Ing.Juraj     
                         Maláň, Daniel Mrázik, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
6. Zápis materiálov roku 2015 do kroniky obce  
 Na základe doručených zmien a pripomienok od poslancov OcZ bude zápis 
dopracovaný a schválený na nasledujúcom zasadnutí. 
 Uznesenie č. 59/5-2016 - OcZ Soblahov doporučuje kronikárke obce zapracovať 
doručené pripomienky a  zmeny do zápisu materiálov kroniky obce za rok 2015. Termín: 
30.11.2016.   
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:   
ZA:             6  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Ing.Juraj     
                         Maláň, Daniel Mrázik, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
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7. Smernica o používaní motorového vozidla obce Soblahov 
 Účelom vydania tejto smernice je stanovenie základných pravidiel, práv a povinností 
pri prevádzke a používaní služobného osobného motorového vozidla obce Soblahov. Všetky 
podrobnosti používania vozidla upravuje smernica, tvorí súčasť materiálov OcZ 5/2016.. 
 Uznesenie č. 60/5-2016 - OcZ Soblahov  schvaľuje Smernicu obce Soblahov č. 
4/2016 o používaní osobného motorového vozidla obce Soblahov. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:   
ZA:             6  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Ing.Juraj     
                         Maláň, Daniel Mrázik, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
8. Žiadosti od občanov a organizácií 
  Doručené žiadosti od organizácií týkajúce sa budúcoročného rozpočtu obce budú 
zaradené do rokovania OcZ, konaného 14.12.2016. 
  
9.  Rôzne 
 Starosta obce Marian Hudec, predložil návrh odpredaja vozidla Hon a kúpu nového 
prídavného vozidla na traktor. Poslanci sa zhodli na zverejnení odpredaja uvedeného vozidla. 
 Uznesenie č. 61/5-2016 - OcZ Soblahov ukladá obecnému úradu zverejniť zámer 
odpredaja vozidla Hon Typ UN 053,2 ktoré je vo vlastníctve obce. 
 Hlasovanie poslancov o odpredaji vozidla HON:   
ZA:             6  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Ing.Juraj     
                         Maláň, Daniel Mrázik, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
Starosta obce informoval o prácach a aktivitách,  ktoré sa aktuálne realizujú v obci: 
 - pripravovaný projekt cezhraničnej spolupráce s obcou Buchlovice. Predloženie žiadosti 
o NFP na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci programu Interreg V-
A SK-CZ/2016/03 za účelom realizácie projektu “Po Malej strane s Adamom Betákom“ bolo 
schválené na zasadnutí OcZ 7.9.2016. Obec Soblahov uskutočnila výberové konanie na 
poskytnutie poradenských služieb pri vypracovaní žiadosti o poskytnutie NFP.  
 Uznesenie č. 62/5-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje sumu 4 380 € pre spoločnosť Euro 
Business Partners, s.r.o., Stromová 50, Bratislava na projekt „Cestičky našich predkov“ 
s partnermi Městys Buchlovice a MAS Buchlov, z.s..  
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:   
ZA:             6  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Ing.Juraj     
                         Maláň, Daniel Mrázik, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
- predstavenie nákladov na chodník na Železničnej ulici: šramovanie cest.komunikácie, 
osadenie betón.prefabrikátu s príslušenstvom, prepojovací chodník, chránička do premostenia 
v sume 4 672,50 €, dodávka cest.obrubníkov spolu s osadením v sume 6 754,18 €, 
asfaltovanie - náklady bude znášať Sl. Správ ciest, ukončiť terénne úpravy.  
 
- práce na cintoríne - umiestnenie plota a brán je ukončené, na vrchnej bráne bude 
prerobené jej osadenie, úprava plochy na parkovanie oproti vrchnej bány cintorína. 
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- podanie Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z bežných výdavkov na 
odstránenie havarijného stavu obvodového plášťa, ktorý sa nachádza pod okolitým 
terénom a objekt je využívaný na výučbu žiakov ZŠ, prízemie je telocvičňa- vytápanie, 
spodná voda, odkopať medzi školou a telocvičňou, posúdenie statikom, oddrenážovať, 
nanovo zabetónovať, vybudovať nové schody, požadovaná suma 18 735,60 €. 
  
- kalendár obce Soblahov na rok 2017 - dnes v tlači, cena za 1 ks/3€ 
 
- čistenie potoka z dolného konca smerom na horný, ktoré vykonáva Povodie Váhu, dajú 
nám k dispozícii buldozér na úpravu priestoru v bani. 
 
- Tvorivé dielne v Galérii na povale - od 1.1.2017 bude prácu s deťmi vykonávať 
B.Hôrková. 
 
- predložil na posúdenie návrh na výstavbu nového OcÚ na pozemku za byt.domom č.740 
oproti PD - uvidíme aké budú aktuálne výzvy na rekonštrukcie, resp. výstavbu obecných 
úradov, vzhľadom na hospodárenie obce - môžeme použiť aj vlastné zdroje na výstavbu-
návrh zaradiť do rozpočtu na rok 2017, zvážiť, ktorým smerom pôjdeme (ďalšie varianty: 
využiť priestory v ZŠ, rekonštrukcia doterajšieho OcÚ). 
 
- predloženie návrhu-štúdie Zariadenia pre seniorov - oboznámenie sa s prvotným 
návrhom pre kapacitu 40 osôb. 
 
- činnosť stavebného úradu je obsiahla, na základe uvedeného príjmeme osobu na 1 dňový 
úväzok na výpomoc v stavebnej činnosti (spoločne s obcami Tr.Jastrabie, Mn.Lehota, 
Tr.Turná).  
 
Informácie predsedu stavebnej komisie Ing. Juraja Maláňa zo zasadnutia komisie dňa 
6.10.2016:  
Na zasadnutí bol prerokovaný - podnet  Ing. Mariána Mistríka, Praha-Hlubočepy  vo veci 
úpravy realizovaného chodníka na Železničnej ulici, (údajné zaplavovanie a podmáčanie RD  
Soblahov 44) 
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že realizovaný chodník je vyspádovaný smerom k cestnej 
komunikácii. V najvyššom mieste chodníka (horná časť vstupnej brány) je spád s výškovým 
rozdielom 5 cm od telesa cesty. Spád cesty je cca 7 cm na 1 bm. Dňa  17.10. 2016 bola za 
účasti správy ciest vykonaná skúška priepustnosti kanalizácie, kde neboli zistené žiadne 
problémy s odtokom vody. Situácia bude aj naďalej monitorovaná. Pri obhliadke bolo tiež 
zistené, že dažďové vody stekajú priamo pod uvedený rodinný dom 
- Podnet Jána Fabu, Soblahov 300  vo veci likvidácie dažďových vôd a podmáčania 
plynového potrubia a cesty pri RD č. 301.  Obhliadkou na mieste bolo zistené, že dažďové 
vody sú odvádzané na chodník a do nešpecifikovaných zemných vpustov bez viditeľných 
vývodov alebo zberačov. OcÚ Soblahov vyžiada projektovú dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia odvedenia a následnej likvidácie dažďových a splaškových vôd dotknutých 
majiteľov RD (p. Brvnišťan a p. Fabo). Po obdržaní požadovaných dokumentov budeme 
v danej veci ďalej konať. 

 
Doplnenie pomocnej komunikácie k aktualizácii Územného plánu obce Soblahov 
Priradenie pozemkov č. 209/1,209/2,210/1 a 210/2 v katastri obce Soblahov a v správe SPF 
k aktualizácii ÚPN obce Soblahov ako pomocnej komunikácie v časti NB6 a A1 (pozemky sa 
nachádzajú za Depozitom). 
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Ing. Juraj Maláň - Predloženie situácie projektu "Po cestách s Adamom Betákom" a 
predstavenie jednotlivých aktivít projektu: mobiliár, infotabule, úprava Žlábku, doplnenie 
vybavenia galérie, informačný materiál a ďalšie. 
 
Informácia zo zasadnutia Rady školy - predniesol člen RŠ Ing.J.Maláň - zmena zástupkyne 
pre MŠ: Janka Reháková, nahradila Evu Tomáškovú, v novom šk. roku navštevuje ZŠ 172 
žiakov, čo je o 12 žiakov viac ako v minulom šk. roku ( pribudli aj do vyšších ročníkov), 
prersonálne zmeny pedagogických a nepedagogických zamestnancov, technické vybavenie 
školy, na rade školy bola schválená správa o výchovno vzdelávacej čnnosti. 
 
Daniel Mrázik - pokračovanie prác na Sedliackom dome - drevené podlahy, nátery, el. 
zásuvky, začne sa  skonzervovaním starého nábytku- ošetrenie exponátov. Vyzval na pomoc 
ostatných poslancov. Otvorenie 4.12.2016.  
 
 Cenu starostu obce v zmysle Štatútu obce Soblahov, Čl. 8 Ocenenia obce udeľuje 
starosta obce osobám za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce. Cenu starostu obce 
tvorí vecný dar v hodnote, ktorej výšku schvaľuje OcZ. Rodák, profesor Jozef Halgoš robí 
dobré meno našej obci, prezentuje obec na Slovensku ale i v zahraničí, dopisuje do 
Soblahovských novín. 
 Uznesenie č. 63/5- 2016  - OcZ Soblahov schvaľuje Cenu starostu obce Prof. Jozefovi 
Halgošovi pri príležitosti jeho 70. narodenín. Cena sa udeľuje za úspešnú a záslužnú činnosť 
v prospech obce Soblahov. Tvorí ju vecný dar v hodnote 200 €. 
 Hlasovanie poslancov o cene starostu obce:   
ZA:             6  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Ing.Juraj     
                         Maláň, Daniel Mrázik, Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
Informácia predsedu finančnej komisie Ing. Mariána Jantošoviča o úprave výšky 
normatívnych príspevkov pre ZŠ s MŠ Soblahov na prenesené kompetencie, zároveň 
úprava rozpočtu ZŠ s MŠ z dôvodu, že v októbri 2016 došlo k zvýšeniu rozpočtu  a 
prideleného štátom v rámci nenormatívnych príspevkov pre verejné školy.  
 
Jozef Halgoš, kontrolór obce uviedol, že je potrebné uskutočniť výberové konanie na 
funkciu  kronikára obce, nakoľko doterajšia kronikárka dopracuje rok 2016 a končí. 
Na pracovnej porade Mgr. Lucia Pastierová vyjadrila svoje rozhodnutie, že činnosť 
kronikárky nebude vykonávať. Rok 2016 ešte spracuje, na základe pripomienok v rámci 
možností stručnejší. 
 
Lukáš Beták predniesol žiadosť občanov, aby zábradlie na novom premostení bolo z dôvodu 
bezpečnosti zaoblené. 
 
10. Diskusia 
 V diskusii vystúpil: 
Ing. Ľubomír Adamčík predniesol opätovne zámer o odkúpenie časti pozemku pred bránou 
svojho rodinného domu, predložil fotografie súčasného  predchádzajúceho stavu s 
vysvetlením. 
Starosta odporučil menovanému, aby doručil kompletnú žiadosť. 
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11. Záver 
 Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutí. 

 
Marian Hudec, v.r. dňa 8.11.2016  
Starosta obce Soblahov                       ................................................. 
 

 

OVEROVATELIA 

 

Ing. Juraj Maláň,  dňa 9.11.2016    .................................................. 

 
Ing. Juraj Ďuďák PhD., dňa 9.11.2016   .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Hrnčárová, 8.11.2016 
 

 


