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ZÁPISNICA č. 4/2018 
 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 12.9.2018 o 
17,30 hod. na Obecnom úrade v Soblahove. 
PRÍTOMNÍ:  
Marian Hudec - starosta obce  
Bc. Lukáš Beták - poslanec OcZ  
Ing. Juraj Ďuďák PhD. - poslanec OcZ  
Ing. Marián Jantošovič - poslanec OcZ  
Ing. Martin Judiny - poslanec OcZ  
Daniel Mrázik -  poslanec OcZ    
Ing. Juraj Maláň - poslanec OcZ         
Patrik Pleva - poslanec OcZ  
Ľubomír Šedivý - poslanec OcZ   
Ing. Ján Vojtek - poslanec OcZ 
 
Jozef Halgoš - kontrolór obce  
 
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 9 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. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o spôsobe náhradného zásobovania vodou a   
    náhradného odvádzania odpadových vôd 
 4. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.  1/2016 o nakladaní s komunálnymi    
    odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Soblahov 
5. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.6.2018 
6. Žiadosti od občanov a organizácií 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver 
 Hlasovanie poslancov o programe:   
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               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 Daniela Mrázika a Ing. Mariána 
Jantošoviča.  
 Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:   
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
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Písaním zápisnice poveril starosta obce pracovníčku OcÚ Zuzanu Hrnčárovú. 
 
2. Kontrola uznesenia 
 Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 
konaného dňa 20.6.2018 vykonal Jozef Halgoš, kontrolór obce. K plneniu a ku kontrole 
jednotlivých uznesení neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. 
 
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 
náhradného odvádzania odpadových vôd  
 V zmysle Upozornenia prokurátora Pd 118/18/3309-3 pripravila obec predmetné 
VZN, v ktorom sú zapracované pripomienky a je v súlade s príslušnými zákonnými 
ustanoveniami.  Účelom tohto nariadenia je upraviť spôsob náhradného zásobovania pitnou 
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v prípade, ak nie je možné ich odvádzať 
verejnou kanalizáciou. 
Návrh VZN bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým vyvesením na úradnej tabuli a www. 
soblahov.sk. K návrhu neboli uplatnené žiadne pripomienky. 
 Uznesenie č.42/4-2018 – OcZ  Soblahov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 
2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. 
 Hlasovanie poslancov o VZN č. 2/2018: 
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
4. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
 VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 8.7.2016 bol zmenené a doplnené na základe 
platného zákona a podľa potrieb obce. Tvorí súčasť materiálov OcZ 4/2018. Návrh Dodatku 
bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým vyvesením na úradnej tabuli a www. soblahov.sk. 
K návrhu bola uplatnená 1 pripomienka. Bod 2. zostáva po úprave v nasledovnom znení: V 
článku 8 ods. 4 písm. a) sa dopĺňa: „V prípade domácností s počtom obyvateľov 6 môže 
osoba, ktorá prevzala poplatkovú povinnosť podať odôvodnenú žiadosť o vydanie druhej 
zbernej nádoby, o ktorej vyhovení rozhodne starosta obce.“  
 Uznesenie č.43/4-2018 – OcZ Soblahov schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce. 
 Hlasovanie poslancov o Dodatku č.1 k VZN č.1/2016: 
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
5. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.6.2018 
 Čerpanie rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti predniesol Jozef Halgoš, kontrolór 
obce. K čerpaniu rozpočtu neboli zo strany poslancov vznesené pripomienky. Skutočné 
čerpanie k 30.6.2018 tvorí súčasť materiálov OcZ. 
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V časti príjmy uviedol, že obec v súčasnosti zasiela upomienky tým, ktorí nemajú splnené 
povinnosti voči obci(poplatok za TKO, daň z nehnuteľností). V položke Verejné osvetlenie je 
vidieť úsporu na materiál a el. energiu. Starosta obce informoval, že pri búrke v sobotu 
1.9.2018 bolo poškodených 13 ks lámp, od 1.1.2018 má obec uzatvorenú poistnú zmluvu, z 
ktorej budeme požadovať náhradu škody. 
Starosta obce predniesol potrebu vyčleniť v budúcom rozpočte financie na kúpu úžitkového 
vozidla pre potreby obce - prekročená položka Servis, údržba, opravy.  
 Uznesenie č.44/4-2018 – OcZ Soblahov  berie na vedomie Čerpanie rozpočtu obce 
Soblahov k 30.6.2018. 
 Hlasovanie poslancov o čerpaní rozpočtu k 30.6.2018: 
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Správa z kontroly hospodárenia obce, kontrola plnenia príjmov a čerpanie 
výdavkov rozpočtu obce za I. polrok 2018 
Na záver správy Jozef Halgoš, kontrolór obce konštatoval, že hospodárenie obce Soblahov, 
plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v I. polroku 2018 bolo v súlade so schváleným 
rozpočtom obce na rok 2018.  
 Uznesenie č.45/4-2018 – OcZ berie na vedomie Správu z kontroly hospodárenia 
obce, kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce za I. polrok 2018. 
 Hlasovanie poslancov o Správe z kontroly hospodárenia: 
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 31.8.2018 
Čerpanie jednotlivých zložiek - ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD predniesol Jozef Halgoš, kontrolór obce. 
K čerpaniu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. 
 Uznesenie č.46/4-2018 – OcZ Soblahov berie na vedomie Čerpanie rozpočtu ZŠ 
s MŠ Soblahov k 31.8.2018. 
 Hlasovanie poslancov o Čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ: 
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Realizácia projektu Vstupný chodník do obce 
Marian Hudec, starosta obce súvislosti s Kapitálovými výdavkami v položke Realizácia 
chodníkov v obci – Vstupný chodník informoval, že obec pripravuje potrebné dokumenty 
súvisiace s usporiadaním pozemkov pod chodníkom. Obec Soblahov požiadala Slovenský 
pozemkový fond o bezodplatný prevod novovytvoreného pozemku – parcely C KN č. 
5129/4. Jedná sa o výmeru 480 m2. K uvedenej žiadosti je potrebné dokladovať okrem iného 
i výpis uznesenia OcZ. Podľa ÚPN je plocha vedená ako zeleň. Chodník podľa projektu je v 
dĺžke 180 m. 
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 Uznesenie č.47/4-2018 – OcZ obce Soblahov  prerokovalo a schvaľuje bezodplatný 
prevod nehnuteľnosti novovytvorenej časti C-KN p.č. 5129/4, ostatná plocha o výmere 480 
m2 vytvorenej Geometrickým plánom č. 48035637-075-18, zo dňa 19.7.2018 z pôvodnej E-
KN parc.č. 3442, o výmere 11661 m2 zapísanej na LV č. 3267, katastrálne územie Soblahov 
v podiele 1/1 vo vlastníctve SR - Slovenského pozemkového fondu Bratislava, za účelom 
realizácie vstupného chodníka do obce, ktorý bude využívaný a slúžiť na verejnoprospešné 
účely. 
 Hlasovanie poslancov o bezodplatnom prevode C- KN p.č.5129/4: 
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 Obec Soblahov taktiež požiadala Mesto Trenčín o zriadenie vecného bremena, resp. 
odkúpenie pozemku - parcely C KN č. 5130 – E KN č. 3432/2 o výmere 586 m2. Mesto TN 
vyzvalo obec na úhradu finančnej zábezpeky vo výške 10 % z kúpnej ceny pozemku, čo 
predstavuje 58,60 €. Na zasadnutí MsZ Mesta TN dňa 26.9.2018 bude predložený návrh na 
predaj uvedenej nehnuteľnosti.  
 Uznesenie č.48/4-2018 – OcZ Soblahov prerokovalo a schvaľuje kúpu nehnuteľností 
- novovytvorenej C-KN p.č. 5130/1, ostatná plocha o výmere 468 m2 a C-KN parc. č. 5130/2, 
ostatná plocha o výmere 118 m2 vytvorených Geometrickým plánom č. 48035637-094-18, zo 
dňa 23.8.2018 z pôvodnej E-KN č. 3432/2 zapísanej na LV č. 2950, katastrálne územie 
Soblahov,  od Mesta Trenčín, za účelom realizácie vstupného chodníka do obce, ktorý bude 
využívaný a slúžiť na verejnoprospešné účely. 
 Hlasovanie poslancov o bezodplatnom prevode C- KN p.č.5130/1 a 5130/2: 
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               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 Lukáša Drienku a Lucie Scheryovej o pridelenie bytu. Obci bola doručená 
výpoveď nájomnej zmluvy k 30.9.2018 p. Dleskovej. Žiadatelia spĺňajú kritériá podľa VZN 
o prideľovaní bytov.   
 Uznesenie č.49/4-2018 – OcZ Soblahov schvaľuje pridelenie 2-izbového bytu v 
bytovom dome Soblahov 741 o výmere 50 m2 na 2.poschodí, číslo bytu 5 pre Lukáša 
Drienku, Soblahov 254 a Luciu Scheryovú, Soblahov 225 od 1.10.2018. 
 Hlasovanie poslancov o pridelení bytu č.5 v byt. dome Soblahov 740: 
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
  
 Žiadosť ZŠ s MŠ Soblahov o zvýšenie kapacity v MŠ v šk. roku 2018/2019 na 
počet 46 detí. Zvýšením kapacity na 46 detí by škola mohla uspokojiť zvýšený záujem 
rodičov o MŠ. Poslanci s uvedeným súhlasia.  
 Uznesenie č.51/4-2018 –  OcZ Soblahov schvaľuje zvýšenie kapacity Materskej školy 
v Soblahove v šk. roku 2018/2019 na počet 46 detí.  
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 Hlasovanie poslancov o zvýšení kapacity v MŠ: 
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Žiadosť Slovenskej pátracej služby Trenčín o poskytnutie nebytových priestorov 
v budove Galérie na povale na využívanie a k plneniu úloh na úseku záchrany života, zdravia 
a majetku občanov SR. Požiadavka bude ďalej prehodnotená v zmysle § 9 a) ods.9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a obec zverejní zámer 
prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 Uznesenie č. 53/4-2018 – OcZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov v Galérii 
na povale (Dom služieb) pre Slovenskú pátraciu službu k plneniu úloh na úseku záchrany 
života, zdravia a majetku občanov SR za cenu 40 €/m2/rok. 
 Hlasovanie poslancov o poskytnutí nebytových priestorov pre Sl. pátraciu službu: 
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
7. Rôzne 
 Odkúpenie CKN parc. č. 658/8 záhrady o výmere 54 m2 podľa GP č.48035637-091-
18 od Milana Halgoša a manž. Milady, Soblahov 401. Obec danú časť pozemku využíva 
ako parkovacie miesta pred školou. Poslanci s uvedeným súhlasia. Návrh ceny 20 €/m2.  
Obec pripraví zmluvy pre potreby Okresného úradu, katastrálneho odboru a uhradí správny 
poplatok-návrh na vklad. 
 Uznesenie č.50/4-2018 – OcZ Soblahov schvaľuje kúpu nehnuteľnosti 
novovytvorenej C-KN parcely č. 658/8 o výmere 54 m2, druh pozemku záhrady 
v katastrálnom území Soblahov zapísanej na LV č. 977 odčlenenej od C-KN p. č. 658/2 
Geometrickým plánom č. 48035637-091-18 zo dňa 20.8.2018 od Milana Halgoša a manželky 
Milady, rod. Červeňanovej, obaja bytom Soblahov 401 za cenu 20 €/m2 v celkovej sume 
1 080 €. 
 Hlasovanie poslancov o kúpe nehnuteľnosti C-KN parcely č. 658/8: 
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Využívanie priestorov Domu služieb  
Obec má prijaté Všeobecne záväzné nariadenie o Zásadách hospodárenia s majetkom obce, 
ktorými je potrebné sa pri prenájme riadiť. V zmysle týchto zásad postupovať pri prenájme 
pre Kaderníctvo. Jednorázový prenájom nastaviť cenovým výmerom – prenájom 
spoločenských priestorov vo vlastníctve obce Soblahov nielen priestorov Galérie na povale 
ale aj ostatných priestorov. 
Návrh výšky prenájmu: pre podnikateľské účely  – cena 60 €/deň , FO – občania – 15 €/deň, 
FO – osoby bez trvalého pobytu v obci Soblahov – 40 €/deň. 
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 Uznesenie č.52/4-2018 – OcZ Soblahov schvaľuje Cenový výmer č.1/2018 vo veci 
jednorazového prenájmu spoločenských priestorov vo vlastníctve obce Soblahov. 
 Hlasovanie poslancov o Cenovom výmere č. 1/2018: 
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Prenájom nebytových priestorov v Galérii na povale pre služby Kaderníctvo 
Lenka. V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Soblahov a podľa dohodnutej výmery 
prenajatej plochy poslanci navrhli prenájom vo výške 40 €/m2/rok. 
 Uznesenie č. 54/4-2018 – OcZ Soblahov schvaľuje  prenájom nebytových priestorov 
v Galérii na povale (Dom služieb) pre Lenku Sivákovú, Kaderníctvo Lenka za cenu 40 
€/m2/rok. 
 Hlasovanie poslancov o prenájme nebytových priestorov pre Lenku Sivákovú: 
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 
a z auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 
Konsolidovaná výročná správa obce SOBLAHOV za rok 2017 
 Správu a konsolidovanú výročnú správu predniesol Ing. Marián Jantošovič, predseda 
finančnej komisie Na základe prác vykonaných počas auditu  konsolidovanej účtovnej 
závierky bolo zaznamenané, že informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe 
zostavenej za rok 2017 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok 
a konsolidovaná účtovná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Na základe 
overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, 
platných v SR pre územnú samosprávu, v znení neskorších predpisov bolo konštatované, že 
obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 
 Uznesenie č. 55/4-2018 – OcZ Soblahov berie na vedomie Správu nezávislého 
audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a účtovnej závierky zostavenej 
k 31.12.2017. 
 Hlasovanie poslancov o účtovnej závierke: 
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 Starosta obce informoval, že naša obce  je okrese ekonomicky hodnotená na 3. mieste 
podľa www.ineko.sk. 
 
 Informácie starostu obce: projekt zavlažovania futbalového ihriska – je zrealizované 
verejné obstarávanie, víťazná ponuka spoločnosti MGREEN s.r.o. Trenčín, celková cena 
13 605,96 € vyskytli sa viac práce vo výške cca 1 344 €. 
- Uznesenie č.41/3-2018v súvislosti  s rekonštrukciou márnice na cintoríne – oslovili sme 
firmy, ani jedna nedodala cenovú ponuku, znovu dopytovať. 
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- projekt Multifunkčné ihrisko - je zrealizované verejné obstarávanie, víťazná ponuka 
spoločnosti SPORT SERVICE, s.r.o. Diaková, celková cena 65 722,56 €. Po kontrole 
verejného obstarávania Úradom vlády bude so zhotoviteľom uzatvorená zmluva o dielo. 
- projekt Vybavenie polytechnickej učebne – podpísaná zmluva s Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, začiatok realizácie 1.1.2019. 
- prebiehajúce práce na odvodňovacích priekopách pri dome č. 63 a č. 256. 
- prípravné práce na sprístupnení prechodu okolo domu č. 14 od Rybníkov, rúra 600 –vka, 
náklady cca 3000-3500 €, vyčistenie celého potrubia za pomoci DHZ. 
- Komunálne voľby – volebné miestnosti: po diskusii bolo dohodnuté, že volebné miestnosti 
budú na obecnom úrade. 
- Lekáreň v Soblahove bude pravdepodobne v mesiaci september 2018 opäť v prevádzke.  
 
JPÚ Palmovská – riešia sa námietky niektorých vlastníkov pôdy, vysoké napätie ide nad 
novými parcelami. Poslanci danú tému rozdiskutovali a navrhli nech obec vybuduje cestu  
a privedie inžinierske siete (preloženie vedenia el. napätia do cesty, náklady cca 30 tis. €). 
Následne záujemcovia o stavebné povolenie zaplatia miestny poplatok za rozvoj, aby 
postupne boli pokryté náklady za vybudovanie cestu a IS. Ing. Martin Judiny uviedol, aby 
vedenie preložila ZsE v rámci plánovaného projektu. 
 Uznesenie č. 56/4-2018 –  OcZ Soblahov berie na vedomie zámer obce Soblahov 
vybudovať,  po ukončení JPÚ v časti Pod Palmovskou,  komunikáciu a inžinierske siete 
(vrátane preloženia vedenia el. napätia pod komunikáciu) a zároveň pre dané územie zaviesť 
miestny  poplatok za rozvoj.  
 Hlasovanie poslancov o zámere obce: 
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 

 
 Nákup odpadkových košov na psie exkrementy  
Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenia k nákupu nádob, v akom počte a kde budú 
rozmiestnené. Zatiaľ sa nakúpi 6 takýchto nádob, návrh rozmiestnenia: Rybníky, 2x 
Palmovská , horný koniec (pri Hostinec u Ondreja), koniec dediny (pri bani), cintorín a 
uvidíme aký bude výsledok. Podľa toho zvážime prípadný ďalší nákup a postup. 
 Uznesenie č. 57/4-2018 –  OcZ Soblahov schvaľuje nákup odpadkových košov na 
psie exkrementy.   
 Hlasovanie poslancov o nákupe odpadkových košov na psie exkrementy: 
ZA:  9   (Bc.Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny,    
               Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, Ing. Ján Vojtek)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Žiadosť spoločnosti SWAN, a.s. Bratislava o udelenie súhlasu s vybudovaním 
telekomunikačnej siete v obci Soblahov-vybudovať optickú infraštruktúru. Pre obec ponúkajú 
bezplatné využívanie budúcej optickej trasy pre pripojenie kamerového systému, alebo 
miestneho rozhlasu.  
Vyjadrenia poslancov – krátkodobé riešenie, príde čas, keď všetko pôjde zemou, nechceme 
žiadne káble, súhlasíme v prípade, keď pôjde vedenie zemou. 
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Správu zo zasadnutia stavebnej komisie, konanej dňa 4.9.2018 predniesol predseda komisie 
Ing. Juraj Maláň. 
- Informácie k zmenám a doplnkom Územného plánu obce Soblahov- v auguste sa 
uskutočnilo na OcÚ Soblahov koordinačné stretnutie všetkých zainteresovaných organizácií, 
kde bol dohodnutý spoločný a všetkými akceptovaný postup zmien a doplnkov k ÚPN. 
- Malé pozemkové úpravy v zóne NB1 a NB2 – Pod Palmovskou – námietky postúpené na 
OkÚ Trenčín,odbor opravných prostriedkov.  
- Malé pozemkové úpravy v zóne nad základnou školou ( Za chodníkom) – verejné 
zhromaždenie bolo 17.8.2018 v sále PD, kde boli schválené stanovy, obvod a predstavenstvo 
JPÚ. 
- Veľké pozemkové úpravy (Komasácia) – Naša obec sa dostala do celoslovenského projektu 
Veľkých pozemkových úprav. V tomto čase sa uskutočňuje verejné obstarávanie pre všetky 
katastre zaradené v tomto projekte v jednom bloku, ktoré riadi ministerstvo.  
- Projekt vybudovania prečerpávacích staníc na zvýšenie tlaku vody na hornom konci obce  
a pri bytovke č. 740 – predpokladaný začiatok realizácie TVK a.s. je september 2018. 
- Cyklochodník Soblahov – Trenčín - projekt je zaradený do územného plánu mesta Trenčín, 
je súčasťou cyklostratégie TSK a je zaradený do zásobníka projektov dotačného programu 
URM. Na septembrovom mestskom zastupiteľstve by mal byť schválený. V súčasnosti sa 
pracuje na projektovej štúdii a pripravujú sa podklady k územnému rozhodnutiu. 
- Využitie budovy starého OcÚ: Budova obecného úradu je z dlhodobého hľadiska bez 
rekonštrukcie nepoužiteľná. Stavebná komisia navrhuje nasledovné možnosti: Prestavba 
objektu na obecné nájomné byty s polyfunkčným prízemím z prostriedkov obce a ŠFRB alebo 
štátu a ŠFRB alebo súkromných prostriedkov, prestavba objektu na byty do osobného 
vlastníctva z prostriedkov obce, predaj objektu, ponechanie objektu v majetku obce. 
 

Starosta obce vyzval poslancov, aby predložili ďalší postup čo s uvoľnenou budovou OcÚ. 
Ing. Ján Vojtek – byty, do budúceho OcZ pripraviť návrh-štúdiu,  ako by budova mohla 
vyzerať, urobiť prieskum – ponuky od developerov. Bodovu dať naceniť, vyčleniť pozemok 
aj na parkovacie plochy, preložiť detské ihrisko, osloviť spoločnosť Eran (1-izb., 3-izb.byty). 
 
Ing. Marián Jantošovič upozornil na výtlky na ulici pod školou, medzi Jando – Fabo. 

 

8. Diskusia 
 
 V diskusii nevystúpil nikto zo zúčastnených. 
 
9. Záver 
 

 Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutí. 

Marian Hudec, v.r.,  dňa 26.9.2018  

Starosta obce Soblahov                       ................................................. 

OVEROVATELIA 
 

Daniel Mrázik, v.r., dňa 26.9.2018    .................................................. 
 

Ing. Marián Jantošovič, v.r.,  dňa 26.9.2018   .................................................. 

Zapísala: Zuzana Hrnčárová, v.r., dňa 25.9.2018 


