
1 

 

ZÁPISNICA č. 3/2017 
 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 12.6.2017 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  
Ing. Juraj Maláň - poslanec OcZ  
Daniel Mrázik -  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: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Kontrola uznesenia 
3. Záverečný účet obce Soblahov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 
4. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.4.2017 
5. Dodatok č. 1 k VZN č.2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované   
    sociálne služby 
6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Soblahov“  
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2017 
8. Žiadosti od občanov a organizácií 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 
             
 Hlasovanie poslancov o programe:   
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, 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 Ing. Juraja Maláňa a Ing. Juraja Ďuďáka 
PhD..  
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 Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:   
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, 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. 
 
2. Kontrola uznesenia 
         Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 
konaného dňa 5.4.2017 vykonal kontrolór obce Jozef Halgoš. K uznesenie č. 19/2-2017 vo veci 
prevzatia do vlastníctva obce Soblahov inžinierske siete a prístupové komunikácie a chodníky a 
pozemky pod prístupovými komunikáciami a chodníkmi v novovybudovanej obytnej zóne NB7, 
kde bolo doporučené v danej veci uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve s podmienkami, ktoré  
budú prerokované na nasledujúcom zasadnutí OcZ starosta uviedol, že investor zatiaľ nechce 
zrušiť blokačné parcely a vec nebude predmetom rokovania.  

 
3. Záverečný účet obce Soblahov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 
 Záverečný účet obce Soblahov za rok  2016 predniesol Ing. Marián Jantošovič, predseda 
komisie finančnej a investičnej. Návrh záverečného účtu obce bol zverejnený spôsobom v 
mieste obvyklým na úradnej tabuli a www.soblahov.sk v zákonom stanovenej lehote. Neboli k 
nemu uplatnené žiadne pripomienky. Tvorí súčasť materiálov OcZ. 
K návrhu záverečného účtu predniesol hlavný kontrolór svoje stanovisko. 
   Uznesenie č. 23/3-2017 - OcZ Soblahov A/ berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Soblahov za rok 2016.  
 Hlasovanie poslancov o stanovisku hl. kontrolóra k záverečnému účtu za r.2016: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
Poslanci pristúpili k schváleniu samotného záverečného účtu za r. 2016. 
 Uznesenie č. 23/3-2017 - OcZ Soblahov  B/ schvaľuje Záverečný účet obce Soblahov za 
rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 Hlasovanie poslancov o záverečnom účte za rok 2016: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 Rezervný fond. Obec vytvára RF v zmysle ustanovenia §15 zák. č. 583/2004 Z.z. v 
znení nesk. predpisov, o jeho použití rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 Uznesenie č.24/3-2017 - OcZ Soblahov schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 215 970,21 € a zároveň čerpanie RF vo 
výške 215 970,21 €  na  obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku – výstavba, 
rekonštrukcia, modernizácia, nákup. 
 Hlasovanie poslancov o rezervnom fonde a jeho použití: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
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NEHLASOVALI: 0  
 
4. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.4.2017 
 Čerpanie rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti predniesol Ing. Marián Jantošovič. K 
čerpaniu rozpočtu neboli zo strany poslancov vznesené pripomienky. Skutočné čerpanie 
k 30.4.2017 tvorí súčasť materiálov OcZ. 
 Uznesenie č.25/3-2017 - OcZ Soblahov berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce 
Soblahov k 30.4. 2017. 
 Hlasovanie poslancov o čerpaní rozpočtu k 30.4.2017: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  

5. Dodatok č. 1 k VZN č.2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za 
poskytované sociálne služby 
 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za 
poskytované sociálne služby bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým vyvesením na 
úradnej tabuli a www.soblahov. Návrh obsahuje nasledovné zmeny a doplnenia: Donáška jedla 
do domu (občania  nad 65 rokov) - výška úhrady 0,60 EUR, Donáška jedla do domu - každá 
ďalšia osoba  nad 65 rokov s rovnakým trvalým pobytom - výška úhrady + 0,20 EUR, Donáška 
jedla do domu - ostatní občania - výška úhrady 1 EUR. Možnosť úpravy výšky úhrady: Výška 
úhrady za sociálne služby sa upraví podľa potreby na základe odsúhlasenej žiadosti starostom 
obce. K návrhu Dodatku č.1 k VZN č.2/2015 neboli uplatnené žiadne pripomienky. 
 Uznesenie č.26/3-2017 - OcZ Soblahov schvaľuje  Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne 
služby. 
 Hlasovanie poslancov o Dodatku č.1 k VZN č. 2/2015: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
  
6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Soblahov“ 
 
 OcZ uznesením č. 10/1-2017 z 25.1.2017 schválilo predloženie žiadosti o NFP v zmysle 
Výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových učebníc, školských knižníc, odborných učební rôzneho 
druhu v základných školách v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.  
Súčasťou povinných príloh k žiadosti o NFP sú i príslušné uznesenia OcZ. 
 Uznesenie č.27/3-2017 - OcZ Soblahov schvaľuje  A/ predloženie ŽoNFP za účelom 
realizácie projektu „Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Soblahov“ realizovaného v rámci 
Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu 
v základných školách (kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13), ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce Soblahov; 
 Hlasovanie poslancov o uznesení č. 27/3-2017 časť A/: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   



4 

 

PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Uznesenie č.27/3-2017 - OcZ Soblahov schvaľuje  B/ zabezpečenie realizácie projektu v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
 Hlasovanie poslancov o uznesení č. 27/3-2017 časť B/: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Uznesenie č.27/3-2017 - OcZ Soblahov schvaľuje C/ zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci - povinné spolufinancovanie bude vo výške 2 907,59 EUR;  
 Hlasovanie poslancov o uznesení č. 27/3-2017 časť C/: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Uznesenie č.27/3-2017 - OcZ Soblahov schvaľuje D/ zabezpečenie financovania 
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
 Hlasovanie poslancov o uznesení č. 27/3-2017 časť D/: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2017 
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2017 
predniesol Jozef Halgoš. Tvorí súčasť materiálov OcZ. 
 Uznesenie č. 28/3-2017 - OcZ Soblahov A/ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2017. 
B/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2017. 
 Hlasovanie poslancov o pláne kontrolnej činnosti  na II. polrok 2017: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
8. Žiadosti od občanov a organizácií 
 Pridelenie uvoľneného obecného bytu na základe poradovníka doručených žiadostí. Zo 
zaevidovaných žiadostí žiadateľka Alena Šedivá spĺňa kritériá pre pridelenie bytu v zmysle 
príslušného VZN obce Soblahov. 
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 Uznesenie č.34/3-2017 - OcZ Soblahov schvaľuje pridelenie garsónky v bytovom dome 
Soblahov 740 vo výmere 35,8 m2, číslo bytu 9, poschodie 2 pre Alenu Šedivú, bytom Soblahov 
278 od 1.6.2017. 
 Hlasovanie poslancov o pridelení garsónky pre Alenu Šedivú, Soblahov 278: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
9. Rôzne 
 Zariadenie pre seniorov - kúpa časti C KN parcely č.5/2 - Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Rímskokatolíckou cirkvou  
Farnosť Soblahov a obcou Soblahov. Kúpna cena medzi predávajúcim a kupujúcim bola 
dohodnutá vo výške 20 EUR/1 m2 a je upravená v čl. III. Zmluvy, uvedená cena bola 
prerokovaná a schválená v obecnom zastupiteľstve 25.1.2017 uznesením 6/1-2017. Poslanci 
nepredniesli pripomienky k návrhu kúpnej zmluvy ani ku kúpnej cene.  
 Uznesenie č.29/3-2017 - OcZ Soblahov schvaľuje Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi 
Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Soblahov, Soblahov 212 a obcou Soblahov, ktorej 
predmetom je kúpa novovytvoreného  pozemku parc. č. KN - C  5/2 o výmere 1404 m2, 
oddeleného Geometrickým plánom č.48035637-035-17 zo dňa 21.3.2017, vyhotoveným Ivanom 
Opatovským GEODET, overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 
30.3.2017 pod č. 386/17, z pôvodnej parc.č K-NC 5, ovocný sad o výmere 4 670 m2 vedenej na 
LV č.43 v katastrálnom území Soblahov v podiele 1/1 za účelom vybudovania a prevádzkovania 
Domova sociálnych služieb pre seniorov.  
 Hlasovanie poslancov o Kúpnej zmluve medzi Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť 
Soblahov a obcou Soblahov: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu na úhradu nákladov v zmysle Kúpnej 
zmluvy medzi Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Soblahov a obcou Soblahov  vo výške 28 080 
EUR. 
 Uznesenie č.30/3-2017 - OcZ Soblahov schvaľuje tvorbu a čerpanie rezervného fondu 
obce v roku 2017 z prebytku hospodárenia roku 2016 vo výške 28 080 € na úhradu nákladov 
zmysle Kúpnej zmluvy, predávajúci Rímskokatolícka cirkev  Farnosť Soblahov, sídlo: 913 38 
Soblahov 212 zastúpená: Mgr. Petrom Valaským, administrátor farnosti na kúpu  nehnuteľnosti 
pozemku parc. č. KN – C 5/2 o výmere  1 404 m2 – ovocný sad nachádzajúcej sa v k.ú. 
Soblahov. 
 Hlasovanie poslancov o uznesení č.30/3-2017: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi spoločnosťou DEPOZIT a.s. 
Soblahov  a obcou Soblahov. 
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 Uznesením č. 4/1-2017 z 25.1.2017 obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o budúcej 
zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam medzi Obcou Soblahov a spoločnosťou 
DEPOZIT, a.s., Soblahov 470, ktorej predmetom je kúpa  nehnuteľností nachádzajúcich sa 
v k.ú. Soblahov vedených na LV č. 1514 a to: C KN parc. č. 697/1 o výmere 673 m2, C KN 
parc. č. 697/2 o výmere 175 m2 a stavba so súpisným číslom 470 postavená na C KN parcele 
697/1 a 697/2.  
Touto zmluvou sa zmluvné strany dohodli, že uzatvoria v 3.štvrťroku 2017 zmluvu o prevode 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam za dohodnutú kúpnu cenu 335 000 €. Starosta obce 
informoval, že všeobecná hodnota stavieb a pozemkov  podľa znaleckého posudku spolu činí 
570 000 € a že spoločnosť DEPOZIT a.s. Soblahov 470 ukončuje svoju činnosť k 30.6.2017. 
Uviedol, že prízemie budovy je dostačujúce a vhodné pre potreby fungovania obecného úradu.  
Požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa k dohodnutej kúpnej cene. Zo strany poslancov 
neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy a preto sa pristúpilo k hlasovaniu 
o predloženej kúpnej zmluve, kde predávajúci DEPOZIT a.s. Soblahov 470 a kupujúci Obec 
Soblahov uzatvorili Kúpnu zmluvu, ktorou predávajúci predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje 
od predávajúceho do svojho vlastníctva predmet kúpy uvedený v čl. I. tejto zmluvy. Kúpna cena 
za predmet kúpy je upravená v čl. III. citovanej zmluvy dohodou zmluvných strán v celkovej 
výške 335 000 EUR, s ktorou poslanci OcZ súhlasia. Zmluva bola predložená na schválenie na 
Valnom zhromaždení spoločnosti DEPOZIT a.s.. V zmysle čl. IV. ponechá spoločnosť obci 3 
kusy trezora a obec prenechá  1 trezor za účelom archivácie dokumentov a umožní akcionárom 
spoločnosti prístup k uloženej dokumentácii po dobu 10 rokov.  
 Uznesenie č.31/3-2017 - OcZ Soblahov schvaľuje Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi 
spoločnosťou DEPOZIT, a.s., Soblahov 470 a obcou Soblahov, ktorej predmetom je kúpa 
nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Soblahov vedených na LV č. 1514 a to: pozemok parc. č. 
KN – C 697/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 673 m2, pozemok parc. č. KN – C  697/2, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 m2 a stavba so súpisným číslom 470 postavená na 
pozemku parc. č KN – C 697/1 a 697/2.  
 Hlasovanie poslancov o Kúpnej zmluve medzi spoločnosťou DEPOZIT a.s. a obcou 
Soblahov: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu na úhradu nákladov v zmysle Kúpnej 
zmluvy medzi spoločnosťou DEPOZIT a.s. a obcou Soblahov vo výške 335 000 EUR. 
 Uznesenie č.32/3-2017 - OcZ Soblahov  schvaľuje  tvorbu a čerpanie rezervného fondu 
obce v roku 2017 z prebytku hospodárenia roku 2016 vo výške  335 000 € na úhradu nákladov 
zmysle Kúpnej zmluvy, predávajúci DEPOZIT, a.s. 913 38 Soblahov 470, IČO: 34133542 
zastúpená: Ing. Ondrejom Strnádom,CSc. – predsedom predstavenstva a JUDr. Miroslavom 
Laššom – členom predstavenstva na kúpu  pozemkov a stavby nachádzajúcich sa v katastrálnom 
území Soblahov, zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom 
Okresného úradu Trenčín na liste vlastníctva č.1514 a to: - parc.č. KN-C 697/1 o výmere 673 
m2 – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN -C 697/2 o výmere 175 m2 – zastavané plochy 
a nádvoria a stavba na parcelách č. 697/1 a 697/2 so súpisným číslom 470 – budova. 
 Hlasovanie poslancov o uznesení č.32/3-2017: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
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Starosta obce na záver uviedol, že kúpa obidvoch nehnuteľností bude financovaná z vlastných 
zdrojov – z ušetrených financií počas volebného obdobia.  
 

Rozpočtové opatrenie č.2/2017 vo veci presunu rozpočtových prostriedkov vo výške 2 800 €   
(nákup Softvéru – mapový portál vo výške 2 300 € a príspevok pre krúžok Melenčárik 500 €) 
predniesol Jozef Halgoš, kontrolór obce. Starosta zároveň informoval, že mapový portál je 
dôležitý pre potreby obce, stavebného úradu: prekrytie územným plánom-možnosť 
územnoplánovacích informácií, ortofotomapa, zakreslenie sietí:voda, plyn, elektrina, doplnenie 
zmien a doplnkov ÚPN, ročná aktualizácia 500 €.  
Rozpočtové opatrenie č.3/2017 vo veci úpravy rozpočtu pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to 
zvýšenie príjmov na položke rozpočtu: Iné nedaňové príjmy z dobropisov                                              
4 478  €, Ekonomická klasifikácia 292012, predniesol Jozef Halgoš, kontrolór obce. 
K rozpočtovým opatreniam nemali poslanci pripomienky a pristúpili k hlasovaniu.  

 Uznesenie č.33/3-2017 - OcZ Soblahov schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.2/2017 
a č.3/2017 - 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 Rozpočtových opatreniach č.2/2017 a 3/2017: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Oznámenie o úprave rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov v 6/2017 – prenesené kompetencie 
predniesol Ing. Marián Jantošovič, predseda komisie finančnej a investičnej. Uviedol, že na 
zasadnutí finančnej komisie dňa 7.6.2017 prešli čerpanie ZŠ s MŠ, plnenie je v rámci 
stanoveného rozpočtu.  
 Oznámil, že v dňoch 14. a 15.6.2017 vykonajú k 30.6.2017 členovia zriadenej komisie 
v zmysle uznesenia č.9/1-2017 z 25.1.2017 audit v ZŠ s MŠ Soblahov. 
 Uznesenie č.35/3-2017 - OcZ Soblahov berie na vedomie úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ 
Soblahov v 6/2017 -  navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov v sume 10 341 €.  
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
 Doručené pozvanie z partnerskej obce Rudniki pri príležitosti Osláv 620 výročia obce 
Rudniki pre 4-člennú delegáciu obce Soblahov. Poslanci oznámia svoje rozhodnutie dodatočne. 
 Uznesenie č.36/3-2017 - OcZ Soblahov schvaľuje účasť delegácie zástupcov obce 
Soblahov v partnerskej obci Rudniki (Poľsko) v dňoch 12.8. a 13.8.2017. 
 Hlasovanie poslancov o účasti delegácie do Poľska: 
ZA:      8  ( Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Bc.Martin  Judiny,       
                   Daniel  Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek )                   
PROTI:            0 
ZDRŽALI  SA:  0      
NEHLASOVALI: 0  
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Ing. Juraj Malá ň podal informácie zo zasadnutia stavebnej komisie 3.5.2017: 
- Podnet  vo veci likvidácie dažďových vôd a podmáčanie plynového potrubia a cesty pri 

rodinnom dome č. 301. P. Fabo a p. Brvnišťan budú OcÚ Soblahov vyzvaní na odstránenie 
výpustov dažďovej vody na susedné pozemky (chodník) a budú si likvidovať dažďovú vodu 
podľa platného ÚPN obce  na svojich pozemkoch bez toho, aby poškodzovali zdravie a majetok 
ostatných občanov a okolitých parciel. OcÚ požiada SPP na preverenie kompletného 
vyhotovenia plynovej prípojky na predmetnom mieste (nie iba preskúmanie únikov 
plynu), určenie príčiny sadania na mieste plynovej prípojky a určenie dôsledkov sadania 
komunikácií na samotnú plynovú prípojku. V prípade dlhodobých problémov sadania 
komunikácií bude na miesto prizvaný súdny znalec, miesto sa odkryje a súdnoznaleckým 
posúdením sa zistí, či sadanie zapríčiňuje likvidácia dažďových vôd podľa podaných podnetov 
alebo iný faktor. V prípade zistenia, že sadanie zapríčiňuje akýmkoľvek spôsobom konanie p. 
Faba alebo p. Brvnišťana, bude tento vyzvaný na neodkladné vyspravenie predmetného miesta 
do pôvodného stavu a na kompletné finančné vyrovnanie súdneho znalca a vecí s tým 
súvisiacich. 

- JPÚ Palmovská – lokalita NB1 a NB2: rozdelenie pozemkov na dve zóny z dôvodu, že 
niektorí účastníci pozemkových úprav nechcú svoje parcely zahrnúť do pozemkových úprav.  

- Prerušenie konania vo veci JPÚ v k.ú. Soblahov – časť Palmovská. Konanie sa prerušuje 
do doby doručenia kompletného spisového materiálu k JPÚ na Okresný úrad-TN-PLO, nakoľko 
v súčasnosti sa nachádzajú na Krajskom súde TN z dôvodu podanej žaloby.  

- Malé pozemkové úpravy v zóne nad základnou školou – proces malých pozemkových 
úprav vyvolala a bude financovať spoločnosť Vigor Twins, s.r.o. väčšinový vlastník týchto 
pozemkov. Bol zriadený prípravný výbor, ktorý mal svoje prvé rokovanie, kde sa určili hranice 
pozemkových úprav. Do zápisnice z tohto rokovania boli zahrnuté priority obce Soblahov 
a občanov, ktorí sú účastníci týchto pozemkových úprav. 

- Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Soblahov - spracovaný prvý návrh, uskutočnili sa 
rokovania s Mestom Trenčín ohľadne zámeny územia plánovaného cintorína. 

 
Informácie starostu obce o pripravovaných projektoch: 

- Projekt cezhraničnej spolupráce s obcou Buchlovice (ČR) – „Cestičky našich predkov“ –  
celkový rozpočet je vo výške 228 715 EUR, z toho požadujeme  dotáciu vo výške 194 408 
EUR. 

- Projekt na vybavenie a modernizáciu učební v ZŠ v celkovej hodnote 58 340 EUR, 
z toho požadujeme dotáciu vo výške 55 433 EUR. V prvom hodnotiacom kole sme boli úspešní 
a v súčasnosti sme postúpili do druhého kola rokovaní. 

- Projekt na vybudovanie multifunkčného ihriska s umelou trávou v areáli športového 
klubu v Soblahove. Celý projekt je v hodnote 79 675 EUR, z toho požadujeme dotáciu vo výške 
40 000 EUR.  

- Havarijný stav osvetlenia telocvične vrátane novej elektroinštalácie riešime 
s Ministerstvom školstva SR. Predpokladané nevyhnutné náklady sú vo výške 53 904 EUR.  

- Projekt „Zdravie na tanieri“, kde je hlavným zámerom doplnenie konvektomatu do 
školskej jedálne. Cena projektu je 12 600 EUR, kde by mala obec financovať len 2 600 EUR.  

- V projekte „Bezpečná obec“ žiadame Ministerstvo vnútra SR o dotáciu na doplnenie 
bezpečnostných kamier. Celková cena projektu je vo výške 17 498 EUR,  z toho by mala obec 
financovať čiastku 3 450 EUR. Na prvú etapu sme už dostali 10 000 EUR a práce by mali začať 
v júli 2017. 

- Žiadosť na Ministerstve financií SR na opravu havarijného stavu oplotenia cintorína vo 
výške 15 125 EUR. Obec by mala prispieť vo výške 1 625 EUR. 
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10. Diskusia 

 V diskusii vystúpil: 

 Rudolf Fabo, ktorý uviedol a vyjadril otázky: uvoľnenie Depozitu k 30.6.2017- je 
potrebné robiť návrhy s predstihom, projekt elektriny, vody trvá dlho, Dom seniorov - 
predpokladaný začiatok stavebných prác, lekáreň - kedy bude opäť v prevádzke. 

Starosta reagoval nasledovne: V súvislosti s Depozitom uviedol, že už sme začali s prípravou 
projektovej dokumentácie.  Dom  seniorov -  je veľa potrebných náležitostí, ktoré sa musia 
postupne zrealizovať – schválenie Zmien a doplnkov č.2 ÚPN v 10/2017 - naplánovanie 
komunikácie v ZaD č.2, rokovania s majiteľmi pozemkov pod cestu, najskôr začneme 
s realizáciou cesty koncom roka 2017 – proces zložitý, kúpa pozemku aj kúpna zmluva je už 
schválená. Lekáreň – nový majiteľ budovy musí viesť ako hlavnú budovu, nie pobočku lekárne, 
vybavuje všetky potrebné doklady k prevádzkovaniu, vyjadril sa, že do konca septembra by 
mohla lekáreň opäť slúžiť občanom.  

Starosta obce oboznámil prítomných, že dňa  5.6.2017 bolo v budove otvorené Centrum včasnej 
intervencie. 

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

 
Marian Hudec, v.r., dňa 22.6.2017  
Starosta obce Soblahov                      ................................................. 
 
 

OVEROVATELIA 

 
Ing. Juraj Maláň, v.r., dňa 23.6.2017   .................................................. 
 
 
 
Ing. Juraj Ďuďák, PhD., v.r., dňa 23.6.2017  .................................................. 
 

 

 

 

 

Zapísala: Zuzana Hrnčárová, v.r., dňa 22.6.2017 

 
 
 


