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ZÁPISNICA č. 6/2016 
 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 14.12.2016 
o 17,30 hod. na Obecnom úrade v Soblahove. 
PRÍTOMNÍ:  
Marian Hudec - starosta obce  
Ing. Marián Jantošovič - poslanec OcZ  
Daniel Mrázik -  poslanec OcZ    
Ing. Juraj Maláň - poslanec OcZ         
Patrik Pleva - poslanec OcZ  
Ľubomír Šedivý - poslanec OcZ   
Ing. Ján Vojtek - poslanec OcZ 
NEPRÍTOMNÍ:  
Lukáš Beták - poslanec OcZ  
Ing. Juraj Ďuďák PhD. - poslanec OcZ  
Bc. Martin Judiny - poslanec OcZ  
 
Jozef Halgoš - kontrolór obce  
 
OSTATNÍ PRÍTOMNÍ: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
 Zasadnutie OcZ otvoril starosta obce Marian Hudec. Privítal poslancov a podľa 
podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť poslancov 
nasledovne: Z celkového počtu 9 bolo prítomných 6 poslancov, na základe čoho vyhlásil, že 
OcZ je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. Predložil obecnému zastupiteľstvu na 
schválenie návrh programu rokovania, ktorým sa malo riadiť zasadnutie OcZ a navrhol zmenu 
programu nasledovne: presunúť bod 3. 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 2017 a bod 4. 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov za bod 9.Rôzne. 
Následne sa čísla ostatných bodov programu posunú podľa poradia. 
 Hlasovanie poslancov o návrhu Mariana Hudeca - k zmene programu:  
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
Návrh bol schválený. 
Starosta predniesol návrh programu ako celok: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Kontrola uznesenia 
3. Rozpočet obce Soblahov na roky 2017 – 2019 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2017   
5. Zápis materiálov roku 2015 do kroniky obce 
6. Žiadosti od občanov a organizácií 
7. Rôzne 
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8. 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 2017  
9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o miestnych daniach a o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov  
10. Diskusia 
11. Záver 
 Hlasovanie poslancov o programe:  
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
          Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov Ing. Jána Vojteka a Ing. Mariána 
Jantošoviča.  
 Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:   
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, 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 26.10.2016 vykonal kontrolór obce Jozef Halgoš. K uzneseniu  č.58/5-2016 vo 
veci rokovania o návrhu kúpnej ceny za pozemok  CKN parc.č. 4071/2 z dôvodu, že pozemok 
sa nachádza v ochrannom pásme vodného zdroja a na pozemku je zapísané vecné bremeno 
v prospech ZsD, a.s. Bratislava starosta uviedol, že obec listom požiadala SPF 
o prehodnotenie stanovenej ceny. SPF k svojmu vyjadreniu priložili kúpne zmluvy 
uskutočnené obcou, kde predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosť za cenu 20 €/m2. 
Starosta uviedol, že porovnávať takéto pozemky nie je správne a bude s nimi ďalej rokovať, aj 
vo veci odkúpenia pozemkov C KN p.č. 4061 a C KN p.č.4062, resp. dlhodobom prenájme 
pozemkov pre verejno – prospešný zámer obce Soblahov. K uzneseniu č. 61/5-2016 - 
odpredaj vozidla Hon Typ UN 053,2 starosta informoval, že v zmysle zverejneného zámeru 
odpredaja vozidla do stanoveného termínu bola na OcÚ doručená 1 cenová ponuka. K 
ostatným uzneseniam neboli vznesené pripomienky. 

3. Rozpočet obce Soblahov na roky 2017 – 2019 
 Návrh rozpočtu na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018-2019, prerokovaný na 
zasadnutí finančnej komisie a na prac. porade OcZ  predniesol Jozef Halgoš, kontrolór obce. 
Pripomienky oproti zverejnenému návrhu rozpočtu boli zapracované, bola vykonaná úprava 
v príjmovej časti z dôvodu úpravy príjmu zo štátneho rozpočtu.  Rozpočtové príjmy a 
Rozpočtové výdavky spolu činia 1 539 690 €. Návrh rozpočtu na roky 2017 -  2019 bol 
zverejnený spôsobom obvyklým v obci po dobu 15 dní vyvesením na úradnej tabuli a na web 
stránke obce.  
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Ing. Marián Jantošovič, predseda finančnej komisie predniesol návrh na pridelenie príspevkov 
organizáciám na základe žiadostí: 
DPO 7 500 €+dotácia  DPO – pridelené 6 600 €, OŠK 15 640 € - pridelené  7 000 €, FSk 
Dolinečka 700 - pridelené 700 €, SZZ 100 €, SZCH 100 €, Jednota dôchodcov 1200 € -
pridelené 1100 €, IŠK 700 - pridelené 400 €, CMŠ – podľa VZN. 
Príspevky budú zapracované v rozpočte, organizácie budú oboznámené o výške pridelenej 
dotácie písomne. 
 Kontrolór obce Jozef Halgoš predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu obce  na roky 
2017, 2018, 2019. 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 6/2016. 
 Uznesenie č.64/6-2016 - OcZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu rozpočtu obce Soblahov vrátane programov a podprogramov na rok 2017.  
 Hlasovanie poslancov o stanovisku hl. kontrolóra k rozpočtu na rok 2017: 
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 

Hlasovanie poslancov o pripomienkach k návrhu rozpočtu na rok 2017:   
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 Uznesenie č.65/6-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje  pripomienky k návrhu rozpočtu 
obce Soblahov na rok 2017. 
 
 Po prednesení stanoviska kontrolóra obce a schválení pripomienok sa pristúpilo 
k hlasovaniu za samotný rozpočet. 
 Uznesenie č.66/6-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje rozpočet  obce Soblahov  vrátane 
programov a podprogramov na rok 2017.       

Hlasovanie poslancov o  rozpočte na rok 2017:   
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
Rozpočet je tvorený ako viacročný, skladá sa z programov a podprogramov na ďalšie 
roky 2018 a 2019. 
 Uznesenie č.67/6-2016  - OcZ Soblahov berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane 
programov a podprogramov na roky 2017 – 2019. 
 Hlasovanie poslancov o viacročnom rozpočte:   
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
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4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2017   

Jozef Halgoš, hlavný kontrolór obce  predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na I. 
polrok 2017. Návrh bol zverejnený spôsobom obvyklým, tvorí súčasť materiálov OcZ 6/2016. 

Uznesenie č.68/6-2016 - OcZ Soblahov A/ prerokovalo návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. 
B/ schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. 

Hlasovanie poslancov o návrhu plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2017: 
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
5. Zápis materiálov roku 2015 do kroniky obce 

Doručené pripomienky boli zapracované do pripravených materiálov.  
 Uznesenie č.69/6-2016 - OcZ Soblahov  schvaľuje zápis materiálov roku 2015 do 
kroniky obce. 

Hlasovanie poslancov o zápise materiálov do kroniky obce:   
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 

 
  6. Žiadosti od občanov a organizácií 

 Žiadosť ZŠ s MŠ Soblahov o úpravu rozpočtu r. 2016 – presun na osobné náklady 
podľa predloženej žiadosti z 21.11.2016.  
 Uznesenie č. 70/6-2016 – OcZ Soblahov schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ 
Soblahov v roku 2016 - presun medzi rozpočtovými položkami normatívnych finančných 
prostriedkov v sume 10 000 € a nenormatívnych finančných prostriedkov v sume 258,26 €.  
 Hlasovanie poslancov o úprave rozpočtu ZŠ s MŠ:   
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Žiadosť Ing. Ľubomíra Adamčíka a manž. Neděždy Adamčíkovej, Soblahov 172 
o odkúpenie pozemku parcely C KN č.5068/17 vo výmere 18 m2. Uvedený pozemok sa 
nachádza pred vlastnenými pozemkami parc. č. 117/1 a 116/3 a je ohraničený na jednej strane 
plotom na druhej predzáhradkou. Uvedený pozemok bol z väčšej časti v minulosti užívaný 
predchádzajúcimi majiteľmi a bol tam i plot s bránou. 
 Uznesenie č.71/6-2016 - OcZ Soblahov určuje odpredaj pozemku -  novo vzniknutá 
parcela C KN č. 5068/17 - ostatná plocha o výmere 18 m2 v k.ú. Soblahov podľa  GP č.  
37666401-57/2016 vypracovaného Ing. Petrom Drhom-Geofit, Partizánska 13, Trenčín zo dňa 
10.10.2016, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej C KN parcely č. 5068/4 vo vlastníctve 
obce Soblahov, 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 
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predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre Ing. Ľubomíra Adamčíka 
a manželku Naděždu Adamčíkovú, rod.Bažantovú, obaja bytom Soblahov 172 s podmienkou 
vecného bremena na umiestnený stĺp el. vedenia a s právom vstupu na daný pozemok. Dôvod 
osobitného zreteľa: Odpredávaný pozemok parcela C KN č. 5068/17 je priľahlý k pozemkom 
vo vlastníctve žiadateľov a časť pozemku bola ohradená plotom a dlhodobo užívaná 
predchádzajúcimi majiteľmi.   
Zámer odpredať C KN č. 5068/17 - ostatná plocha o výmere 18 m2 v katastrálnom území 
Soblahov, ako prípad osobitného zreteľa bol zverejnený na webovej stránke obce a na  
úradnej tabuli obce dňa 30.11.2016.  
 Hlasovanie poslancov o určení odpredaja pozemku C KN č. 5068/17, ako prípadu 
osobitného zreteľa:   
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Uznesenie č. 72/6-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje odpredaj pozemku - novo 
vzniknutá parcela C KN č. 5068/17 - ostatná plocha o výmere 18 m2 v katastrálnom území 
Soblahov do vlastníctva Ing. Ľubomírovi Adamčíkovi a manželke Naděžde Adamčíkovej, 
rod. Bažantovej, obaja bytom Soblahov 172 za cenu 20 €/m2. Celková dohodnutá kúpna cena 
je vo výške 360 €. 
 Hlasovanie poslancov o odpredaji  pozemku C KN č. 5068/17:   
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
  
 Žiadosť Tatiany Markovskej, Soblahov 741 o opravu strešnej krytiny na 
bytovom dome Soblahov 741. Menovaná je nájomníčkou bytu č.7 a uvádza, že z  dôvodu 
zatekania dažďovej vody takmer pri každej zmene počasia dochádza k obmedzeniu užívaniu 
predmetného bytu. Starosta k žiadosti uviedol, že pravá strana stechy je v zlom technickom 
stave, čo spôsobuje zatrekanie do bytu. Je potrebné vykonať opravu, požiadal o predbežné 
ponuky na opravu strechy. 
 Uznesenie č. 73/6-2016 - OcZ Soblahov A/ prerokovalo žiadosť Tatiany Markovskej, 
Soblahov 741 č.j: 483/2016/OcÚSo zo dňa 6.12.2016. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:   
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 

 Po prerokovaní žiadosti poslanci pristúpili k schváleniu výmeny časti strechy. V rozpočte 
obce na rok 2017 bude vyčlenená suma 3 500 € na opravu. Po predložení cenových ponúk 
bude vybraný dodávateľ prác. 

  Uznesenie č. 73/6-2016 - OcZ Soblahov B/ schvaľuje výmenu časti strechy bytového 
domu Soblahov 741.  
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  Hlasovanie poslancov o výmene časti strechy byt.domu Soblahov 741:  
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 

 
 Žiadosť Tatiany Markovskej, Soblahov 741 o zníženie výšky nájomného 
obecného bytu č. 7 v bytovom dome Soblahov 741. Menovaná žiada o zníženie v zmysle čl. 
IV.  zmluvy z 1.9.2008 a § 698 ods. 1 Občianskeho zákonníka, nakoľko v predmetnom byte 
sa vyskytujú opakované závady, zatekanie v celom byte, ktoré podstatne a po dlhší čas 
zhoršujú jeho užívanie. 
Starosta k žiadosti uviedol, že vzniknuté závady boli dočasne odstránené, boli prijaté 
opatrenia, aby sa neopakovali. Po vyhodnotení cenových ponúk bude okamžite v jarných 
mesiacoch 2017 závada odstránená komplexne. 
 Uznesenie č. 74/6-2016 - OcZ Soblahov A/ prerokovalo žiadosť Tatiany Markovskej, 
Soblahov 741 o zníženie výšky nájomného   obecného bytu č. 7 v bytovom dome Soblahov 
741 z dôvodu, že v predmetnom byte sa vyskytujú opakované závady (zatekanie). 
 Hlasovanie poslancov o prerokovaní žiadosti Tatiany Markovskej, Soblahov 741 
o zníženie výšky nájomného obecného bytu č. 7:   
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
Po prerokovaní žiadosti a jej prehodnotení poslanci pristúpili k hlasovaniu za zníženie 
nájomného. Poslanci nesúhlasili so znížením nájomného. 
 Uznesenie č. 74/6-2016 - OcZ Soblahov  B/ neschvaľuje zníženie výšky 
nájomného obecného bytu č. 7 v bytovom dome Soblahov 741 pre Tatianu Markovskú, 
Soblahov 741.  
 Hlasovanie poslancov o neznížení výšky nájomného obecného bytu č. 7:   
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
  
 Ponuka Františka Aka, Soblahov 211 na odpredaj pozemku CKN parc. č. 9/1 
a 9/2 vedených na LV č. 623, na ktorých má obec Soblahov spoluvlastnícky podie l(pri dome 
č.213). Cena za ponúkané nehnuteľnosti spolu je vo výške 6 847,24 € podľa znaleckého 
posudku zo dňa 13.9.2016.OcZ ponuku neakceptuje, vychádzame zo znaleckého posudku 
vyhotoveného pri kúpe domu č.213 zo dňa 4.2.2016. 
 Uznesenie č. 75/6-2016 - OZ Soblahov neschvaľuje ponuku Františka Aka, Soblahov 
211 na odpredaj spoluvlastníckeho podielu pozemku CKN parc. č. 9/1 a č.9/2 vedených na 
LV č. 623 za cenu 6 847,24 € podľa znaleckého posudku zo dňa 25.9.2016. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení   
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        



7 

 

PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 

 
 Žiadosť Martina Jantošoviča a manž. Stanislavy Jantošovičovej, Soblahov 789 
o zriadenie vecného bremena. Predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena je zriadenie 
vecného bremena  na časti C KN parc.č. 5061/1, kde je uložená vodovodná šachta, ktorá je pri 
existujúcom plote. Poslanci s uvedeným súhlasia. 
 Uznesenie č. 76/6-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje zriadenie vecného bremena na 
časti C KN parcely č. 5061/1 vo výmere 2,1 m2 v k.ú. Soblahov, kde je umiestnená 
vodovodná šachta podľa vytyčovacieho náčrtu č. 48035637-124-16 v prospech Martina 
Jantošoviča a manž. Stanislavy Jantošovičovej, rod. Ďuráčiovej, obaja bytom Soblahov 789.  
 Hlasovanie poslancov o zriadenie vecného bremena:  
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Žiadosť o zámenu pozemkov predniesol starosta obce. Spoločnosť E..S.invest, s.r.o. 
Trenčín, Na vinohrady 1866/2B má záujem o zámenu pozemku C KN parc. č. 5138/78 ostatné 
plochy o výmere 23 m2 vo vlastníctve obce Soblahov zapísanej na LV č.1. 
Spoločnosť STAPREN, s.r.o. Trenčín, Švermova 1617/37 má záujem o zámenu pozemkov: 
CKN parciel č. 5138/79 ostatné plochy o výmere 11 m2, č. 2149/45 ostatné plochy o výmere 2 
m2 a č.2149/37, ostatné plochy o výmere 52 m2 vo vlastníctve obce Soblahov zapísanej na LV 
č.1. 
Zámena prebehne podľa grafickej prílohy č. 1 a 2, investori chcú presunúť chodník popred 
bytovku smerom hore, aby mohli vybudovať parkovacie miesta a nechodili cez chodník. 
Zámenou vyššie uvedených pozemkov spoločnosť E.S.invest, s.r.o. nadobudne parc. č. 5138/78 
ostatné plochy o výmere 23 m2, spoločnosť STAPREN, s.r.o. parcele č. 5138/79 ostatné plochy 
o výmere 11 m2, parc. č. 2149/45 o výmere 2 m2 a 2149/37 o výmere 52 m2. 
Obec Soblahov nadobudne parc. 5138/85 o výmere 25m2, 5138/84 o výmere 8 m2, 5138/80 
o výmere 64 m2, č.2149/47 o výmere 6 m2, 2149/49 o výmere 10 m2. Obec Soblahov získa 
naviac touto zámenou spolu 25 m2 oproti zamieňaným výmerám. Poslanci  so zámenou 
súhlasia, zámer zámeny bude zverejnený v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 Uznesenie č. 77/6-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje zámenu pozemkov v k.ú. 
Soblahov podľa žiadosti č.j.:432/2016/OcÚSo z 25.10.2016 spoločností E.S.invest, s.r.o. 
Trenčín, Na vinohrady 1866/2B a STAPREN s.r.o. Trenčín, Švermova 1617/37. 
 Hlasovanie poslancov o zámene pozemkov:  
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
7. Rôzne 
 Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových 
úprav v katastrálnom území obce Soblahov – časť „Za chodníkom“ na základe doručenej 
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žiadosti spoločnosti VIGOR TWINS, s.r.o. Trenčín, Palackého 3477 dňa 13.10.2016 
Okresnému úradu Trenčín, pozemkový a lesný odbor. Starosta uviedol, že dané územie bolo 
už schválené a určené na výstavbu predchádzajúcim OcZ, uskutočnilo sa stretnutie 
s konateľom spoločnosti, kde bolo dohodnuté: pre obec bude v súvislosti s JPÚ možnosť 
usporiadať a vyriešiť pozemok pod ihriskom a časti kabín – zozadu samostatný vstup do 
kabín OŠK, ktoré patria spoločnosti, zabezpečenie napojenia cesty na Palmovskú – doriešiť 
ostatné podmienky. Obec nahlásila 2 členov do prípravného výboru: Ing. Juraj Maláň - obec, 
Štefan Balaj - vlastníci, občania. Obec už zaznamenala podnety od občanov-vlastníkov parciel 
v danom území. Spoločnosť VIGOR TWINS, s.r.o. je 51 % vlastníkom parciel, v určitom 
štádiu, keď budú prebiehať rokovania s jednotlivými vlastníkmi, budú môcť vlastníci 
aktívnym prístupom ovplyvniť JPÚ. 
Ing. Marián Jantošovič uviedol, že obec predbežne rokovala s majiteľom územia ohľadne 
pozemkov pri ZŠ, boli ochotní obci odpredať pozemok na rozšírenie areálu ZŠ. 
 Uznesenie č. 78/6-2016 - OcZ Soblahov berie na vedomie informáciu o Nariadení  
konania Okresného úradu Trenčín, pozemkového a lesného odboru Trenčín o začatí 
pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území obce 
Soblahov – časť k.ú. Soblahov „Za chodníkom“, na základe podnetu a doručenej žiadosti 
spoločnosti VIGOR TWINS, s.r.o..  
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:  
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Podnet Jána Fabu, Soblahov 300  vo veci likvidácie dažďových vôd a podmáčania 
plynového potrubia a cesty pri rodinnom dome č. 301.  OcÚ Soblahov vyžiadala projektovú 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia odvedenia a následnej likvidácie dažďových 
a splaškových vôd dotknutých majiteľov RD (p. Brvnišťan a p. Fabo). Pán Fabo predložil 
stanovisko obci aj OcZ, Ing. Brvnišťan odpoveď na č.j.: 374-002/2016/OcÚSo.  
Poslanci sa zhodli na tom, že návrh riešenia na podnet pripravia členovia stavebnej komisie a  
komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť.  
 Uznesenie č. 79/6-2016 - OcZ Soblahov A/ prerokovalo vyjadrenie Jána Fabu, 
Soblahov 300 a Ing. Miroslava Brvnišťana k podnetu č.j.: 374/2016/OcÚSo vo veci likvidácie 
dažďových vôd a podmáčania plynového potrubia a cesty pri rodinnom dome č.301. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:  
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 Uznesenie č. 79/6-2016 - OcZ Soblahov B/ ukladá Komisii stavebnej a životného 
prostredia a Komisii pre verejný poriadok a bezpečnosť pripraviť návrh riešenia. 
 Hlasovanie poslancov o časti uznesenia B/ č.79/6-2016:  
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
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Poverenie starostu na úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením na rok 

2016. Kontrolór obce Jozef Halgoš uviedol, že uvedené je potrebné, aby daný rok bol 
uzavretý. 
 Uznesenie č. 80/6-2016 - 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 2016 v príjmovej a výdavkovej časti podľa skutočne prijatých 
a čerpaných finančných prostriedkov k 31.12.2016 
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 31.12.2016. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:  
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 

 
Návrh starostu obce na vyplatenie odmeny hl. kontrolórovi za rok 2016. Na základe 

vyjadrených návrhov poslancov bol predložený návrh vo výške 20 %.   
 Uznesenie č. 81/6-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje kontrolórovi obce Soblahov 
odmenu vo výške 20 % zo mzdy za rok 2016. 

Hlasovanie poslancov o  vyplatení odmeny kontrolórovi obce vo výške 20 %:   
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 

 
 Odpredaj vozidla Hon Typ UN 053,2. Starosta informoval, že do termínu 9.12.2016 
bola na OcÚ doručená cenová ponuka iba od spoločnosti DOBZEP s.r.o. S uchádzačom bola 
uzavretá kúpno-predajná cena. 
 Uznesenie č. 82/6-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje odpredaj vozidla HON Typ UN 
053,2 a príslušenstva spôsobom priameho predaja podľa zák. č. 258/2009 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe 
cenovej ponuky v celkovej sume 3 550 €.  

Hlasovanie poslancov o odpredaji vozidla Hon:   
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Výberové konanie na obsadenie funkcie kronikára obce - Mgr. Lucia Pastierová 
oznámila obci, že činnosť kronikárky nebude vykonávať, rok 2016 ešte spracuje. 
 Uznesenie č. 83/6-2016 - OcZ Soblahov berie na vedomie vyhlásenie výberového 
konania na pozíciu Kronikár/ka obce Soblahov. 
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Hlasovanie poslancov o vyhlásení výberového konania na pozíciu Kronikár/ka obce: 
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
8. VZN 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 
so sídlom na území obce Soblahov  
  
 Návrh VZN č.2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a šk. 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  a o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
cirkevným zriaďovateľom MŠ a šk. zariadení so sídlom na území obce Soblahov bol 
zverejnený spôsobom v obci obvyklým vyvesením na úradnej tabuli a web stránke obce 
Soblahov.  
K návrhu neboli uplatnené pripomienky.  Ing. Marián Jantošovič uviedol, že sa vychádzalo 
koeficientom zo zákona a počtu detí, vznikol 7,2 % nárast oproti r.2016. 
  Uznesenie č. 84/6-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Soblahov č.2/2016 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 2017. 
 Hlasovanie poslancov o VZN č.2/2016: 
 ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov   
  
 Návrh VZN č.3/2016 bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci po dobu 15 dní 
vyvesením na úradnej tabuli a  na web stránke obce. Zmeny oproti  zverejnenému návrhu 
predniesol Jozef Halgoš, kontrolór obce.  Pripomienky oproti zverejnenému návrhu VZN sú 
súčasťou materiálov OcZ 6/2016. 
 Uznesenie č. 85/6-2016 - OcZ Soblahov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Soblahov č.3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov. 
 Hlasovanie poslancov o VZN č.3/2016:   
ZA:       6  ( Ing. Marián Jantošovič, Ing.Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír   
                   Šedivý, Ing.Ján Vojtek)        
PROTI:  0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
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10. Diskusia  
 V diskusii vystúpil: 
Ing. Ľubomír Adamčík sa vyjadril k úprave rozpočtu ZŠ s MŠ, že ušetrené financie z 
prevádzkových nákladov boli presunuté  na mzdy.  
 
11. Záver 
 Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutí. 

 
Marian Hudec,  dňa 28.12.2016  
Starosta obce Soblahov                       ................................................. 
 

 

OVEROVATELIA 

 

Ing. Ján Vojtek  dňa 28.12.2016    .................................................. 

 
Ing. Marián Jantošovič., dňa 28.12.2016   .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Hrnčárová, 27.12.2016 

 
 

 
 


