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ZÁPISNICA č. 2/2017 
 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 5.4.2017 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    
Patrik Pleva - poslanec OcZ  
Ľubomír Šedivý - poslanec OcZ   
Ing. Ján Vojtek - poslanec OcZ 
Jozef Halgoš - kontrolór obce  
 
NEPRÍTOMNÍ:  
Lukáš Beták - poslanec OcZ  
Ing. Juraj Maláň - 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 7 poslancov, na základe čoho vyhlásil, že OcZ je 
spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. Predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie 
návrh programu rokovania, ktorým sa malo riadiť zasadnutie OcZ: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Kontrola uznesenia 
3. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 31.12.2016 
4. Menovanie veliteľa DHZ obce Soblahov a zaradenie členov DHZ  do funkcie 
5. Žiadosti od občanov a organizácií 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 
            Hlasovanie poslancov o programe:   
ZA:        7  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Daniel  Mrázik,         
                     Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov Bc. Martina Judinyho a Patrika Plevu.  
 Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:   
ZA:        7  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, 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. 
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2. Kontrola uznesenia 
 Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 
konaného dňa 25.1.2017 vykonal kontrolór obce Jozef Halgoš. K uznesenie č. 4/1-2017 starosta 
uviedol, že sa pokračuje s prevodom vlastníckych práv nehnuteľností vedených na LV č. 1514 
so spoločnosťou DEPOZIT, a.s., Soblahov a zúčastnil sa valného zhromaždenia spoločnosti. 
K uzneseniu č. 6/1-2017 starosta poznamenal,  že skutočná výmera časti C KN parcely č.5 pre 
potreby vybudovania zariadenia pre seniorov bude podľa navrhovaného projektu 1 404 m2. 

 
3. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 31.12.2016  
 Čerpanie rozpočtu obce Soblahov v časti Bežné príjmy, Bežné výdavky, Kapitálové 
výdavky a Výdavkové finančné operácie k 31.12.2016 predniesol Jozef Halgoš,  kontrolór obce. 
Rozpočtové príjmy spolu činia  1 457 627,02 € a Rozpočtové výdavky 1 220 267,22 €. K 
prednesenému čerpaniu rozpočtu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. 
 Uznesenie č. 11/2-2017 – OcZ Soblahov berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce 
Soblahov k 31.12.2016.   
 Hlasovanie poslancov o čerpaní rozpočtu k 31.12.2016:   
ZA:        7  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Daniel  Mrázik,         
                     Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
4. Menovanie veliteľa DHZ obce Soblahov a zaradenie členov DHZ  do funkcie 
 V zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov poslanci OcZ vykonali a schválili vymenovanie veliteľa a zaradenie členov DHZ do 
funkcií podľa jednotlivých uznesení nasledovne: 
 Uznesenie č. 12/2-2017 – OcZ Soblahov schvaľuje vymenovanie do funkcie veliteľa 
Dobrovoľného hasičského zboru obce Soblahov Bc. Michala Šedivého. 
 Hlasovanie poslancov o vymenovaní do funkcie veliteľa DHZ:   
ZA:        7  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Daniel  Mrázik,         
                     Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Uznesenie č. 13/2-2017 – OcZ Soblahov A/ schvaľuje zaradenie člena DHZ obce 
Soblahov do funkcie veliteľ jednotky Bc. Michala Šedivého. 
B/ schvaľuje zaradenie člena DHZ obce Soblahov do funkcie veliteľ družstva Mária Červenku, 
Miroslava Kohúta, Mgr. Jána Siváka, Bc. Martina Judinyho. 
C/ schvaľuje zaradenie člena DHZ obce Soblahov do funkcie technik – strojník  Milana 
Rožníka. 
D/ schvaľuje zaradenie člena DHZ obce Soblahov do funkcie starší hasič Mgr. Róberta Balaja, 
Jána Šedivého, Miroslava Ďuráčiho, Jozefa Siváka, Radovana Izraela, Filipa Štulajtera, Ing. 
Tomáša Guzoňa, Ing. Andreja Guzoňa, Mariána Vanča, Jozefa Šedivého, Petra Ďuráčiho, 
Lukáša Betáka, Igora Halgoša, Ing. Líviu Melišovú, Ing. Lenku Nápokú Hornú, Rudolfa Meliša. 
E/ schvaľuje zaradenie člena DHZ obce Soblahov do funkcie hasič Jakuba Faba,  Lukáša 
Červeňana, Martina Siváka. 
 Hlasovanie poslancov o zaradení členov DHZ:   
ZA:        7  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Daniel  Mrázik,         
                     Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:          0 
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ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
5. Žiadosti od občanov a organizácií 
 Žiadosť Štefana Sýkoru, Soblahov 228 o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 5060/2 - 
zastavané plochy o výmere 45 m2 v k.ú. Soblahov podľa priloženého geometrického plánu. Ako 
dôvod uvádza, že predmetnú parcelu rodina užíva už niekoľko rokov a tvorí súčasť areálu 
rodinného domu s dvorom. Zámer predať nehnuteľný majetok, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa  bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým na úradnej tabuli a www.soblahov.sk dňa 
21.3.2017. Poslanci sa zhodli na odpredaji prihradenej časti parcely. 
 Uznesenie č.14/2-2017 – OcZ Soblahov určuje odpredaj pozemku -  novo vzniknutá 
parcela č. KN-C 5060/2 – zastavané plochy o výmere 45 m2 v katastrálnom území Soblahov,  
ktorá bola vytvorená odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. KN-C 5060, vlastnícky 
patriaceho obci Soblahov, zapísaného na liste vlastníctva č.1, na základe geometrického plánu č. 
48035637-118-16, vypracovaného Ivanom Opatovským GEODET, dňa 24.11.2016, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, pre Štefana Sýkoru, bytom Soblahov 228. 
Dôvod osobitného zreteľa: Odpredávaný pozemok parc. č. KN-C 5060/2 – zastavané plochy 
o výmere 45 m2 v katastrálnom území Soblahov tvorí priľahlý pozemok k stavbe rodinného 
domu súpisné číslo 228 a k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa. Predmetná parcela je 
dlhodobo užívaná predchádzajúcimi majiteľmi a tvorí súčasť areálu rodinného domu s dvorom.  
Zámer odpredať pozemok parc. č. KN-C 5060/2 – zastavané plochy o výmere 45 m2 
v katastrálnom území Soblahov, ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na 
webovej stránke obce a na  úradnej tabuli obce dňa 21.3.2017.  
 Hlasovanie poslancov o určení odpredaja parc.č. KN-C 5060/2 o výmere 45 m2, ako 
prípadu hodného osobitného zreteľa:   
ZA:        7  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Daniel  Mrázik,         
                     Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
Poslanci OcZ pristúpili k schváleniu samotného odpredaja: 
 Uznesenie č. 15/2-2017 – OcZ Soblahov schvaľuje odpredaj pozemku - novo 
vzniknutá parcela č. KN-C 5060/2 – zastavané plochy o výmere 45 m2 v katastrálnom území 
Soblahov do vlastníctva Štefanovi Sýkorovi, bytom Soblahov 228 za cenu 20 €/m2. Celková 
dohodnutá kúpna cena je vo výške 900 €. 
 Hlasovanie poslancov o odpredaji parc.č. KN-C 5060/2 o výmere 45 m2:   
ZA:        7  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Daniel  Mrázik,         
                     Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Žiadosť o zámenu pozemkov: 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. 
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. 
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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 - 
zámena za účelom presunutia chodníka mimo prejazdu ku garážam ( situácia - príloha č. 2). 
Zámenou vyššie uvedených pozemkov spoločnosť E.S.invest, s.r.o. nadobudne parc. č. 5138/78  
o výmere 23 m2, spoločnosť STAPREN, s.r.o. parcele č. 5138/79 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 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.  
Žiadosť bola prerokovaná v OcZ dňa 14.12.2016, predbežný súhlas daný uznesením  č. 77/6-
2016. 
Zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa pozemky v k.ú. Soblahov bol 
zverejnený v obci spôsobom obvyklým na úradnej tabuli a www.soblahov.sk dňa 21.3.2017. 
 Uznesenie č. 16/2-2017 – OcZ Soblahov A/ ur čuje zámenu pozemkov v katastrálnom 
území obce Soblahov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) 
zák. č. 138/1991 Zb., ktoré sú vo vlastníctve obce Soblahov, zapísaných  na liste vlastníctva č.1 
vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom:  
- pozemok parc. č. KN – C 5138/79 – ostatné plochy o výmere 11 m2 
- pozemok parc. č. KN – C 2149/45 – ostatné plochy o výmere 2 m2 
- pozemok parc. č. KN – C 2149/37 – ostatné plochy o výmere 52 m2 
za pozemky vo vlastníctve spoločnosti STAPREN, s.r.o., Švermova 1617/37, 911 01 
Trenčín zapísaných na liste vlastníctva č.3551, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, katastrálne územie Soblahov: 
- pozemok parc. č. KN – C 5138/80 – ostatné plochy o výmere 50 m2  
- pozemok parc. č. KN – C 5138/84 – ostatné plochy o výmere 8 m2 
- pozemok parc. č. KN – C 5138/92 – ostatné plochy o výmere 9 m2 
- pozemok parc. č. KN – C 2149/34 – ostatné plochy o výmere 5 m2 
- pozemok parc. č. KN – C 2149/47 – ostatné plochy o výmere 6 m2 
- pozemok parc. č. KN – C 2149/49 – ostatné plochy o výmere 10 m2 a 
zámenu nehnuteľnosti v katastrálnom území Soblahov, ktoré sú vo vlastníctve obce Soblahov, 
zapísaných  na liste vlastníctva č.1 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom: 
- pozemok parc. č. KN – C 5138/78 – ostatné plochy o výmere 23 m2 
za pozemok vo vlastníctve spoločnosti E.S.invest, s.r.o., Na Vinohrady 1866/2B, 911 05  
Trenčín zapísaných na liste vlastníctva č.1411, vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom, katastrálne územie Soblahov: 
- pozemok parc. č. KN – C 5138/85 – ostatné plochy o výmere 25 m2. 
Geometrickým plánom č.36335924-010-17, vyhotoveným Súkromnou geodéziou Trenčín, s.r.o., 
dňa 26.1.2017, overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, dňa 2.2.2017 pod 
číslom 103/17 boli oddelené z pôvodnej parc. č. KN – C 5138/80 – ostatné plochy o výmere 64 
m2 novovytvorené parcele:  
- pozemok parc. č. KN – C 5138/80 – ostatné plochy o výmere 50 m2 
- pozemok parc. č. KN – C 5138/92 – ostatné plochy o výmere 9 m2. 
Dôvod zámeny: zámena pozemkov súvisí s usporiadaním vlastníckych vzťahov pri novostavbe 
bytových domov v časti obce „Rybníky“. Predmet zámeny bude vyhotovený podľa predloženej 
grafickej prílohy. Zámenou pozemkov bude umožnený prístup k parkovacím miestam 
z priľahlých pozemkov vo vlastníctve nadobúdateľov a nebude prechádzať cez jestvujúci chodník.  
Zámer zameniť vyššie uvedené pozemky v katastrálnom území obce Soblahov, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na webovej stránke obce a na  úradnej tabuli obce dňa 
21.3.2017.  
 Hlasovanie poslancov o určení zámeny pozemkov v k.ú. Soblahov:   
ZA:        7  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Daniel  Mrázik,         
                     Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
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PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Uznesenie č. 16/2-2017 – OcZ Soblahov B/ schvaľuje zámenu vyššie uvedených 
pozemkov (časť A/ uzn.), kde:  
- spoločnosť E.S.invest, s.r.o. nadobudne pozemok parc. č. KN – C 5138/78 – ostatné plochy 

o výmere 23 m2, 
- spoločnosť STAPREN, s.r.o., nadobudne pozemok parc. č. KN – C 5138/79 – ostatné 

plochy o výmere 11 m2,  parc. č. KN – C 2149/45 – ostatné plochy o výmere 2 m2, parc. č. 
KN – C 2149/37 – ostatné plochy o výmere 52 m2 

- obec Soblahov nadobudne pozemok parc. č. KN – C 5138/85 – ostatné plochy o výmere 25 
m2,  parc. č. KN – C 5138/84 – ostatné plochy o výmere 8 m2, parc. č. KN – C 5138/80 – 
ostatné plochy o výmere 50 m2, parc. č. KN – C 5138/92 – ostatné plochy o výmere 9 m2, 
parc. č. KN – C 2149/34 – ostatné plochy o výmere 5 m2, parc. č. KN – C 2149/47 – ostatné 
plochy o výmere 6 m2, parc. č. KN – C 2149/49 – ostatné plochy o výmere 10 m2. 

Obec Soblahov získa naviac touto zámenou spolu 25 m2 oproti zamieňaným výmerám. 
Vzhľadom k tomu, že zamieňané pozemky sa nachádzajú v tom istom katastrálnom území, v tej 
istej lokalite zámena nehnuteľností - pozemkov sa uskutoční bezodplatne. 
 Hlasovanie poslancov o schválení zámeny pozemkov podľa uzn.č.16/2-2017:   
ZA:        7  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Daniel  Mrázik,         
                     Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
 
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Žiadosť Attilu Bátkyho a manželky Lucie, Soblahov 19 o právo prechodu a súhlas 
o oplotenie parc. E KN č.2765/2 o výmere 728 m2. Menovaní žiadajú o právo prechodu cez 
parcelu vo vlastníctve obce Soblahov č.5163 za účelom využitia parcely 5164/1 a 2 ako 
oplotenej záhrady so záhradným prístreškom do výmery 25 m2. Predmetná parcela je v zmysle 
platného ÚPN obce Soblahov určená ako orná pôda, je potrebné na základe predloženej žiadosti 
navrhnúť do Zmien a  doplnkov ÚPN určenie daného pozemku na chov zvierat. Oplotenie musí 
spĺňať všetky náležitosti stavebného zákona, aby sa reálne dalo dostať k pozemku žiadateľov je 
potrebný súhlas ostatných vlastníkov dotknutých parciel. Obec Soblahov súhlasí so zriadením 
vecného bremena na právo prechodu cez parc č. 5163. Cez parc. CKN č.5163 bude v budúcnosti 
budovaná splašková kanalizácia. Podľa predloženej situácie na vybudovanie prípojky NN pre 
pozemok C KN 5164/2 by bola realizovaná cez viacero súkromných pozemkov.  
 Uznesenie č. 17/2-2017 – OcZ Soblahov A/ prerokovalo žiadosť Attilu Bátkyho a Lucie 
Bátkyovej, Soblahov 19 vo veci práva prechodu cez pozemok parc. č.KN-C 5163, ktorý je vo 
vlastníctve obce  k pozemku parc.č.KN-C 5164/2 vo vlastníctve žiadateľa, 
B/ vzhľadom na uvedený účel využitia pozemku parc.č. KN-C 5164/2 doporučuje žiadateľom,  
podať písomný podnet k procesu aktualizácie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce 
Soblahov na zmenu využitia daného územia. Oplotenie je potrebné riešiť s príslušným 
stavebným úradom. 
C/ súhlasí s uzatvorením  zmluvy o zriadení vecného bremena na právo prechodu cez pozemok 
parc. č.KN-C 5163 a upozorňuje žiadateľov, že je potrebný súhlas všetkých vlastníkov 
susedných pozemkov, ktoré sú potrebné na prechod k pozemku parc.č.KN-C 5164/2.  
 Hlasovanie poslancov o uznesení č.17/2-2017 časti A/, B a C/: 
ZA:        7  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Daniel  Mrázik,         
                    Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
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PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Žiadosť Attilu Bátkyho a manželky Lucie, Soblahov 19 o uloženie zemného vedenia 
– prípojky NN. Menovaní žiadajú o súhlas pre uloženie zemného vedenia cez parc. č.5163 vo 
vlastníctve obce Soblahov. Prípojka NN bude využívaná pre účely oplotenej záhrady so 
záhradným prístreškom. 
Prípojka NN môže byť vedená zemou aj vzduchom, po konzultovaní s energetickými závodmi 
je potrebné osloviť všetkých vlastníkov a vec podlieha stavebnému konaniu. 
 Uznesenie č. 18/2-2017 - OcZ Soblahov A/ prerokovalo žiadosť Attilu Bátkyho a Lucie 
Bátkyovej, Soblahov 19 o uloženie zemného vedenia – prípojky NN cez parcelu č.KN- C 5163 
vo vlastníctve obce Soblahov, 
B/ upozorňuje, že prípojku NN je potrebné riešiť s príslušným stavebným úradom. 
 Hlasovanie poslancov o uznesení č.18/2-2017 časti A/ a B/: 
ZA:        7  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Daniel  Mrázik,         
                     Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Žiadosť Ing. Petra Uhera, Trenčín, T.Vansovej 2757/1 o prevzatie do vlastníctva obce 
Soblahov inžinierske siete (dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie, obecný rozhlas ) 
a prístupové komunikácie a chodníky(cesta, chodník, trávnik) v novovybudovanej obytnej zóne 
NB7. Zároveň žiada o prevzatie do majetku obce pozemky pod prístupovými komunikáciami 
a chodníkmi, konkrétne C KN parc. č. 2170/1, 2170/4, 2170/6, 2170/7, 2168/9, 2178/43- 2178/47, 
2178/53,  2178/62 - 2178/65.  
Starosta obce k požiadavke uviedol, že v súčasnosti v zóne NB7 vznikli blokačné parcely (2 
okruhy blokácie), ponechanie 1 m vo vlastníctve, napriek tomu obec prevezme všetky záväzky. 
K žiadosti prejavil záujem vyjadriť sa a zodpovedať požiadavky zo strany poslancov  prítomný 
Ing. Peter Uher. Starosta požiadal poslancov o hlasovanie za udelenie slova Ing. Petrovi 
Uherovi.  
 Hlasovanie poslancov o udelení slova Ing. Petrovi Uherovi:   
ZA:        7  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Daniel  Mrázik,         
                     Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
Ing. Peter uviedol, že zeleň si ponechá.  K ponechaniu si parcely v ceste 1 m je z dôvodu, že tí, 
ktorí neboli ochotní spolupodieľať sa na financovaní na začiatku (museli dotiahnuť všetky 
siete), majú možnosť sa pripojiť na inžinierske siete. Bolo by nespravodlivé, že by sa iba tak 
pripojili. Na blokačných parcelách bude mať obec právo prechodu a prejazdu, má zámer územie 
ďalej rozširovať smerom ku koľajniciam. Keď sa zrealizujú zmeny a doplnky ÚPN č.2 a 
dohodnú sa všetci vlastníci, idú do výstavby cca 10 rodinných domov. 
Na záver uviedol, že po dobudovaní celej časti odovzdá obci všetky parcely aj blokačné. 
 
Starosta uviedol, že aj na Palmovskej sú vytvorené viaceré blokačné parcely, obec má 
v súčasnosti  s tým problémy. Navrhol uvedené riešiť zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy 
s podmienkami:  po určitom čase budú parcely odovzdané obci, schválenie spolu so schválením 
Zmien a doplnkov č.2 - aby sme nezablokovali územie.  
Ing. Uher uviedol, že keď budú vydané stavebné povolenia je ochotný odovzdať- nie sú ochotní 
len tak dať niekomu. Na to starosta uviedol, že chápe jeho postoj, ale obec a OcZ zastáva  
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záujmy všetkých občanov. Je potrebné oboznámiť sa  so skutkovým stavom - rozdebatovať 
a rokovať v ďalšom OcZ. 
             Uznesenie č. 19/2-2017 – OcZ Soblahov A/ prerokovalo žiadosť o prevzatie do 
vlastníctva obce Soblahov inžinierske siete (dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie, obecný 
rozhlas) a prístupové komunikácie a chodníky (cesta, chodník, trávnik) a pozemky pod 
prístupovými komunikáciami a chodníkmi v novovybudovanej obytnej zóne NB7 na základe 
žiadosti Ing. Petra Uhera, Trenčín, T.Vansovej 2757/1,  
B/ doporučuje v danej veci uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve. Podmienky zmluvy budú 
prerokované na nasledujúcom zasadnutí OcZ. 
 Hlasovanie poslancov o uznesení č.19/2-2017: 
ZA:        7  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Daniel  Mrázik,         
                     Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
6. Rôzne 
 Rozpočtové opatrenie č.1/2017 vo veci presunu rozpočtových prostriedkov vo výške 
1 813 €   (nákup čelného nakladača) predniesol Jozef Halgoš, kontrolór obce. K rozpočtovému 
opatreniu nemali poslanci pripomienky a pristúpili k hlasovaniu. 
              Uznesenie č. 20/2-2017 - OcZ Soblahov schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.1/2017 
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
 Hlasovanie poslancov o Rozpočtovom opatrení č.1/2017: 
ZA:         6  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Daniel Mrázik,   
                     Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVAL: 1 ( Patrik Pleva ) 
  
 Jozef Halgoš, kontrolór obce predniesol, že Štatistický úrad SR zverejnil informáciu 
o zvýšení mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, od ktorého sa odvíja plat starostu.  
Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2016  predstavuje 912 €.  
 Uznesenie č.21/2-2017 - 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 
berie na vedomie, že na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona starostovi od 1.1.2017 patrí plat 
vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým 
úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok. Ostatné podmienky podľa uznesenia č. 19/2 – 
2016 zo dňa 27.4.2016 ostávajú v platnosti.  
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:   
ZA:        7  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Daniel  Mrázik,         
                     Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Jozef Halgoš, kontrolór obce predniesol dôvodovú správu: Na účely zákona č.650/2004 
Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancom sa rozumie zamestnanec podľa zák. 
č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, v zmysle §4 ods. 1 písm. f 
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tohto zákona sú zamestnancami aj predseda vyššieho územného celku, starosta obce, starosta 
mestskej časti v Bratislave, starosta mestskej časti v Košiciach a primátor mesta. 
Na doplnkovom sporení sa môžu zúčastniť teda starosta obce rovnako ako ostatní zamestnanci 
obce, ak uzatvoria účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou 
dôchodkovou spoločnosťou. Poslanci uvedené prerokovali a s prispievaním do DDS súhlasia. 
 Uznesenie č.22/2-2017 - OcZ Soblahov schvaľuje prispievanie do doplnkovej 
dôchodkovej spoločnosti pre starostu obce Soblahov  vo výške 6 % z hrubej mzdy. 
 Hlasovanie poslancov o prispievaní do DDS 6 % hrubej mzdy:   
ZA:        7  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Bc.Martin Judiny, Daniel  Mrázik,         
                     Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Informácie starostu obce:  
- Zámer Západoslovenskej distribučnej a.s  - projekt, v ktorom by zrealizovali napojenie 
elektrického vedenia zemou od Kubrice celý horný koniec až po Depozit. Pri tomto projekte sa 
ohľadne prípojok, rozkopávok s každým vlastníkom osobitne rokuje, hľadá sa spôsob 
financovania, ak niekto nebude súhlasiť, ostane el. stĺp. Tento proces sa uskutoční za 4-5 rokov. 
Po zrealizovaní projektu ZsE opraví na vlastné náklady chodníky, vznikne tak potreba obce 
riešiť aj osvetlenie. K projektu je potrebný priestor  na umiestnenie trafostanice -  zvážiť plochu 
za Potravinami Ivanič, kde má obec umiestnené nádoby na triedenie odpadu, zvážiť odkúpenie 
parcely pre potreby obce (nádoby sú umiestnené na pozemku Rímskokatolíckej cirkvi 
Soblahov). ZsE požaduje predbežný súhlas.  
- Zámer obce podať projekt v zmysle výzvy Úradu vlády SR na vybudovanie 
multifunkčného ihriska (2 typy 18x33, 20x40 m), možnosť umiestnenia v areáli OŠK na 
asfaltovú plochu (pri vstup). 
- Vonkajšie posilňovacie zariadenia – zvážiť umiestnenie medzi školou a telocvičňou, 9 
strojov cca 5 tis. €. 
- Obci bola schválená dotácia na projekt „ Bezpečná obec Soblahov “ - kamerový systém. 
Obec môže požiadať financie na 2. etapu realizácie kam. systému. 
- Podanie projektu na Ministerstvo financií SR na opravu havarijného stavu oplotenia 
cintorína.  
- Projekt cezhraničnej spolupráce „Cestičky našich predkov“ nie je zatiaľ vyhodnotený. 
- Voľba riaditeľa ZŠ s MŠ sa uskutočnila 4.4.2017 o 15,00 h v Šk jedálni. 
- Upozornil na nesplnenie uznesenia týkajúceho sa podnetu Jána Fabu, Soblahov 300  vo 
veci likvidácie dažďových vôd a podmáčania plynového potrubia a cesty pri rodinnom dome č. 
301. Uznesením č. 79/6-2016 zo dňa 14.12.2016 bolo OcZ Soblahov uložené Komisii stavebnej 
a životného prostredia a Komisii pre verejný poriadok a bezpečnosť pripraviť návrh riešenia. 
 
 Lukáš Beták informoval ohľadne doplnenia dopravného značenia na ceste III/1880 
(horný koniec pri RD č. 278, 296) - dočasné dopravné značenie podľa vyjadrenie ORPZ –TN-
ODI-69-001/2017 z 20.2.2017. 

7. Diskusia 

V diskusii vystúpili: 
 Rudolf Fabo upozornil, že na „Malej strane“ za pohostinstvom Kyra je výmol od 
rod.domu č. 665 (Repovci) až po č. 159 ( Ovádkovci) – prehlbuje sa járok  - umiestniť 
kamenivo tak ako oproti cintorína, zároveň upozornil na vytrhnutý asfalt pred školou, zaujímal 
sa v akom stave je plánovaný dom pre seniorov a o voľbu riaditeľa ZŠ s MŠ, predložil podnet 
od občana z Cintorínskej ulice, ktorý uviedol, že sa cíti ako druhotriedny občan, nakoľko na ul. 
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Dolné Záhrady sa urobila širšia komunikácia. Informoval sa, či sa niečo deje v súvislosti 
s vybudovaním cyklotrasy a chodníka Trenčín – Soblahov a  o jednoduchých pozemkových 
úpravách. 
 
 Na uvedené reagoval starosta obce nasledovne a uviedol: Dom seniorov je plánovaný pre 
40 osôb, je vypracovaný geometrický plán na odčlenenie parcely, pán farár podal žiadosť 
o spracovanie návrhu zmluvy, následne bude vyplatená kúpna cena, aktuálne sa spracúvajú 
zmeny a doplnky ÚPN obce Soblahov č.2, v ktorých bude zahrnuté aj vytvorenie prístupovej 
cesty k zariadeniu. 
Cintorínska ulica nebola riešená dlhé roky, nie sú tam usporiadané vlastnícke vzťahy, to že sme 
nepotiahli asfalt každému k domu značí, že nebolo toľko voľných financií. 
K voľbe riaditeľky ZŠ s MŠ uviedol, že výberové konanie sa konalo včera(4.4.), boli prihlásení  
dvaja uchádzači, z toho jeden sa výberového konania nezúčastnil. Rada školy uchádzačku 
odsúhlasila.  
Starosta obce ďalej uviedol, že budeme pokračovať s rozšírením parkoviska pri cintoríne. 
V súvislosti s budovaním chodníka a cyklochodníka uviedol, že celé je na území k.ú. Trenčín, 
cyklochodník je súčasťou navrhovaných Zmien a doplnkov ÚPN č.2 obce Soblahov, spolu so 
zámenou územia plánovaného cintorína mesta Trenčín. 
K výtlkom pri škole uviedol, že boli spôsobené  pri prácach na odvodnení budovy telocvične, 
bude dané do pôvodného stavu.  
K JPÚ starosta uviedol, že v lokalite pod Palmovskou spracovatelia vyčlenili oblasť, kde sa PÚ 
nebudú vykonávať ( na základe požiadaviek občanov, ktorí nesúhlasili ), uskutočnili sa dve 
stretnutia s vlastníkmi.  
JPÚ „Za chodníkom“ (nad ihriskom a za školou) uskutočnilo sa zasadnutie prípravného výboru 
20.3.2017. Boli zapracované požiadavky obce a občanov obce: zahrnúť do obvodu JPÚ 
p.č.4607/9 (majetkovo sa usporiada časť k PD), dodržať umiestnenie hlavných ťažiskových 
komunikácií v zóne NB8 a NB9 podľa platného ÚPN a ich náväznosť na ďalšie plánované zóny 
s dostatočnou dimenziou inžinierskych sietí pre ďalšie plánované zóny, aby pozemky pod 
ihriskom a časťou kabín OŠK prešli do majetku obce a pozemky a záhrady občanov Soblahova 
zostali polohovo nezmenené (aby komunikácia nepreťala ich záhrady). Občania a obec nastavili 
spoločné kritériá. 
 

Starosta obce prítomných oboznámil, že od 1.4.2017 obec prijala nových pracovníkov p.Petra 
Miškecha cez ÚPSVa R a p. Jarmilu Kačenovú. 
 
8. Záver 
 Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutí. 

 
Marian Hudec, v.r., dňa 18.4.2017  
Starosta obce Soblahov                      ................................................. 
 

OVEROVATELIA 

Bc. Martin Judiny, v.r., dňa 19.4.2017   .................................................. 
 
 
Patrik Pleva, v.r., dňa 19.4.2017    .................................................. 
 

Zapísala: Zuzana Hrnčárová, v.r., dňa 18.4.2017 


