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ZÁPISNICA č. 7/2018 
 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 12.12.2018 
o 17:30 hod. na Obecnom úrade v Soblahove. 
PRÍTOMNÍ:  
Marian Hudec - starosta obce  
Bc. Lukáš Beták - poslanec OcZ  
Monika Červeňanová – poslankyňa OcZ 
Ing. Juraj Ďuďák, PhD. - poslanec OcZ  
Marián Jantošovič - poslanec OcZ  
Ing. Martin Judiny - poslanec OcZ  
Ing. Juraj Maláň - poslanec OcZ  
Daniel Mrázik -  poslanec OcZ    
Patrik Pleva - poslanec OcZ  
Bc. Ľubomír Šedivý - poslanec OcZ   
 
NEPRÍTOMNÝ:  
Jozef Halgoš - kontrolór obce  
 
OSTATNÍ PRÍTOMNÍ: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
              Zasadnutie OcZ otvoril starosta obce Marian Hudec. Privítal poslancov a uviedol, že 
poslanec, Ing. Martin Judiny z dôvodu neúčasti na ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného 
OcZ, nezložil zákonom predpísaný sľub. 
 
2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia o zvolení za  
    poslanca OcZ 
 Novozvolený poslanec Ing. Martin Judiny zložil zákonom predpísaný sľub na prvom 
zasadnutí, ktorého sa zúčastnil tak, že sľub osobne prečítal a podpísal jeho písomné 
vyhotovenie, ktoré je prílohou tejto zápisnice. Starosta obce mu odovzdal osvedčenie o 
zvolení za poslanca OcZ.                   
 Uznesenie č.72/7-2018 – OcZ Soblahov konštatuje, že novozvolený poslanec 
obecného zastupiteľstva Ing. Martin Judiny zložil a podpisom potvrdil zákonom predpísaný 
sľub.  
 
Nato starosta obce skonštatoval, že poslanec zložil zákonom predpísaný sľub a podľa 
podpísanej prezenčnej listiny konštatoval 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: 
3. Kontrola uznesenia 
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce  
5. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva 
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o miestnych daniach a miestnom poplatku za   
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov  
7. 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 so sídlom na území obce Soblahov na kalendárny rok 2019  
8. Programový rozpočet obce Soblahov na roky 2019 – 2021 
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9. Žiadosti od občanov a organizácií 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Záver 
 Hlasovanie poslancov o programe:   
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov Ing. Juraja Ďuďáka, PhD.  a Ing. 
Juraja Maláňa.  
 Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:   
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
Písaním zápisnice poveril starosta obce pracovníčku OcÚ Zuzanu Hrnčárovú. 
 
3. Kontrola uznesenia 
 Kontrolu uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 
Soblahov, konaného dňa 21.11.2018 vykonal Marian Hudec,  starosta obce. K  jednotlivým 
uzneseniam neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. 
 
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce  
 Starosta  obce informoval prítomných poslancov o zmene v pozícii zástupcu starostu. 
Nakoľko poslanec Daniel Mrázik získal vo voľbách najvyšší počet hlasov a najvyššiu 
podporu obyvateľstva  ponúkol túto funkciu jemu a ponuku tentokrát prijal.  
 Uznesenie č.73/7-2018 - OcZ Soblahov  berie na vedomie informáciu starostu obce v 
zmysle § 13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov o poverení poslanca Daniela Mrázika zastupovaním starostu obce.  
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:   
ZA:     8  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
                 Ing.Martin Judiny, Ing.Juraj Maláň, Patrik Pleva, Bc.Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽAL  SA:   1 ( Daniel Mrázik ) 
NEHLASOVALI: 0  
 Na záver starosta obce uviedol, že spolupráca s doterajším zástupcom starostu  bola na 
vynikajúcej úrovni a poďakoval Ing. Jurajovi Maláňovi. 
  
5. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva 
 Na ustanovujúcom zasadnutí boli zriadené komisie OcZ, ktoré budú pracovať počas 
nadchádzajúceho obdobia a schválení predsedovia jednotlivých komisií. Starosta obce 
predniesol odprezentované návrhy predsedov jednotlivých komisií na zloženie komisií: 
členov – poslancov a ostatných členov z radov občanov.  Odporučil, aby komisie boli 5- 
členné s výnimkou komisie pre kultúru, šport a školstvo. 

  Uznesenie č.74/7-2018 - OcZ Soblahov  A. volí členov Komisie finančnej 
a investičnej 
a/ poslancov: Daniel Mrázik, Ing. Juraj Maláň, 
b/ odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Martin Ďuďák, Emília Halgošová. 
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 Hlasovanie poslancov o členoch Komisie finančnej a investičnej:   
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
  
 Uznesenie č.74/7-2018 – OcZ  Soblahov  B. volí členov Komisie stavebnej 
a životného prostredia   
a/ poslanca: Ing. Martin Judiny, 
b/ odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Vladimír Kmeťo, Pavol Fabo, Bc. 
Pavol Opatovský. 
 Hlasovanie poslancov o členoch Komisie stavebnej a životného prostredia:   
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
  
 Uznesenie č.74/7-2018 – OcZ  Soblahov  C. volí členov Komisie pre kultúru, šport 
a vzdelávanie 
a/ poslancov: Monika Červeňanová, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý, Marián Jantošovič, 
b/ odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Marta Drienková, Mgr. Silvia Holubek 
Šalkovská, Ing. Ján Vojtek, Emília Fabová, JUDr. Martina Hudecová, MUDr. Andrea 
Bieliková. 
 Hlasovanie poslancov o členoch Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie:   
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Uznesenie č.74/7-2018 – OcZ  Soblahov D. volí členov Komisie sociálnej a zdravotnej 
a/ odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: MUDr. Zuzana Mináriková, Anna 
Tvrdoňová, Zuzana Hrnčárová. 
 Hlasovanie poslancov o členoch Komisie sociálnej a zdravotnej:   
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
         Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc.Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Uznesenie č.74/7-2018 – OcZ  Soblahov E. volí členov Komisie pre verejný poriadok 
a bezpečnosť 
a/ poslancov: Bc. Lukáš Beták, Ing. Martin Judiny, Patrik Pleva, Ing. Juraj Maláň. 
 Hlasovanie poslancov o členoch Komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť:   
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
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 Uznesenie č.74/7-2018 – OcZ  Soblahov F. volí členov Komisie na ochranu verejného 
záujmu a vybavovanie sťažností  
a/ poslancov: Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Ing. Martin Judiny. 
 Hlasovanie poslancov o členoch Komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovanie 
sťažností:   
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Uznesenie č.74/7-2018 – OcZ  Soblahov G. volí členov Komisie - Redakčná rada 
Soblahovských novín  
a/ poslanca: Daniel Mrázik,  
b/ odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Bc. Alena Patková, JUDr. Martina 
Hudecová,  Zuzana Hrnčárová. 
 Hlasovanie poslancov o členoch Redakčnej rady Soblahovských novín:  
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov  
 Starosta obce informoval o zmene poplatku za komunálne odpady z dôvodu, že štát 
zmenil podmienky za skládkovanie odpadov. Obec musí pristúpiť k navýšeniu poplatku, 
podľa prepočtov r.2018 vychádza pre FO 22 €/osoba, zvýšenie sa bude týkať aj FO – 
podnikateľov a právnických osôb. Obec má prisľúbené ďalšie kontajnery (17 ks), aby občania 
mali možnosť triediť odpady a tak sa znižovala sadzba. Obec neplatí za separovaný odpad. 
Stavebný odpad, ktorý platia občania musí byť v rámci pripraveného VZN taktiež navýšený 
z 0,053 €  na 0,066 € na 1 kg odpadu. Miestne dane ostávajú nezmenené. 
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Soblahov bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým 
vyvesením na úradnej tabuli a web stránke obce Soblahov.  
K návrhu neboli uplatnené pripomienky.  
Bc. Lukáš Beták predniesol na zváženie návrh na vybudovanie podzemných kontajnerov. 
Starosta uviedol, že rokoval so spoločnosťou  ENVI-PAK – neodporúčajú takéto kontajnery, 
nebudú v takej blízkosti občanom ako v súčasnosti, odvoz je raz mesačne. 
  
K danej problematike prejavili záujem vyjadriť sa i zúčastnení občania: 
 Hlasovanie poslancov o udelení slova Ing. Ľubomírovi Adamčíkovi: 
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 Ing. Ľubomír Adamčík sa spýtal, kde je výhodnejšie umiestniť biologický materiál, 
doma v kompostéri alebo vyviesť do zberného dvora. 
Starosta uviedol, že biologicky rozložiteľný odpad je najdrahšia komodita, čo sa týka 
uskladnenia za 1 tonu odpadu, kompostéry nám ponúkali, občania nesúhlasia – odpad smrdí.  
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 Hlasovanie poslancov o udelení slova Ing. Márii Šedivej: 
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 Ing. Mária Šedivá uviedla, že doma majú vlastnú kompostovú jamu – nestačí jej, preto 
vyváža odpad do zberného dvora, zberá odpad po ľuďoch, čo vyvážajú do chmeľnice. 
Starosta uviedol, že je rád, že to robí a takto pomáha obci. Navrhol, aby odpad nachystala 
a zamestnanci obce ho vyvezú. 
  
 Uznesenie č.75/7-2018 – OcZ Soblahov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Soblahovč.3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady na území obce Soblahov.  
 Hlasovanie poslancov o VZN č.3/2018: 
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
7. 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 so sídlom na území obce Soblahov na kalendárny 
rok 2019  
  
 Návrh VZN 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. 
Dotácia na mzdy a prevádzku podľa prílohy č.2  predmetného VZN  predstavuje 156,098 € 
na žiaka/mesiac. K návrhu neboli uplatnené pripomienky.  
Starosta informoval, že obci boli doručené Usmernenia, ako treba postupovať s dotáciami na 
stravu, od. 1.1.2019 majú predškoláci obedy zdarma, každý musí odobrať obed.  
 
Ing. Juraj Maláň vyslovil otázku, ako by sme mohli pomôcť s režijnými nákladmi cirkevnej 
materskej škole. Starosta uviedol, že CMŠ dostáva rovnako na žiaka ako ZŠ s MŠ a zároveň 
v minulom období bola ponížená réžia na stravnú jednotku pre CMŠ. 
 
 Uznesenie č.76/7-2018 - OcZ Soblahov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Soblahov č.4/2018 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 na kalendárny rok 2019.  
 Hlasovanie poslancov o VZN č.4/2018: 
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
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8. Programový rozpočet obce Soblahov na roky 2019 – 2021 
 Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020-2021 predniesol 
starosta obce. Informoval, že návrh rozpočtu na roky 2019 -  2021 bol zverejnený spôsobom 
obvyklým v obci po dobu 15 dní vyvesením na úradnej tabuli a na web stránke obce.  
Vyjadrenia k návrhu rozpočtu: 
Ing. Martin Judiny – požiadal a vysvetlil potrebu navýšenia rozpočtu DPO z dôvodu 95. 
výročia vzniku DHZ v obci, požadujú 600 €, ktoré použijú na obal a príslušenstvo na presun 
hasičskej zástavy, účasť zahraničných hostí. Starosta reagoval, že na reprezentáciu obce môže 
použiť financie z repre - nemusí byť v rozpočte DPO, kúpa defibrilačných elektród – vždy 
dáme naviac, keď bude treba na záchranu života.  
Spoločne sa dohodli - Dotácia DPO vo výške 6800 €, vyčleniť účelove financie z repre na 
akciu 95.výr.vzniku DHZ v obci sumu 1 000 €(príslušenstvo k zástave, strava) – navýšiť 
repre 1000 €. 
 
Bc. Lukáš Beták – na ul. Dolné Záhrady je potrhaný asfalt – naliať emulziu pred zimou. 
Starosta reagoval, že o tomto stave vie, poškodený asfalt je v miestach kadiaľ ide kanalizácia 
– trhliny (spoje trubiek). 
 
Starosta obce informoval o povinnosti obce odhŕňať chodníky v prípade sneženia - musíme 
zakúpiť techniku. 
Kapitálové výdavky – kúpa nového vozidla namiesto MTK, vybudovanie chodníka po pravej 
strane smerom ku škole, bezpečnosť 8000 €, kamerový systém 2000 €. 
 
Dotácia OŠK vo výške 9000 €- navýšenie 642 002 údržba budovy z 5 500 € na 12 000 € 
(strecha, zateplenie) – požiadať cez MF na haváriu. 
 
634 pridať 2000 € na Detské ihrisko 
 
Vybavenie folklórnych skupín - Melenčár, DFS Melenčárik, FSk Dolinečka – označené veci 
a budú vedené v inventarizácii obce. 
 
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na pridelenie príspevkov organizáciám na 
základe ich žiadostí: 
DHZ 9 570 € + dotácia - pridelené 6 800 €, OŠK bez sumy - pridelené  9 000 €, FSk 
Dolinečka 700 € - pridelené 700 €, SZZ 150 € - pridelené 100 €, SZCH 1 100 € (z toho 1 000 
€ z r.2018 na klietky), Jednota dôchodcov 1300 € - pridelené 1200 €, IŠK 400 € - pridelené 
400 €, CMŠ - podľa VZN 4/2018, DFS Melenčárik - pridelené 500 €, FS Melenčár  - 
pridelené 1 200 €, Harmoniková akadémia- 500 €. 
Príspevky budú zapracované v rozpočte, organizácie budú oboznámené o výške pridelenej 
dotácie písomne. Spolu s oznámením im budú doručené aj tlačivá na aktualizáciu rozpočtu 
podľa skutočne pridelenej dotácie. 
Ing. Juraj Maláň uviedol, že máme prijaté VZN č. 3/2017 o poskytovaní dotácií. Je potrebné, 
aby organizácie predkladali žiadosti do rozpočtu podľa predmetného VZN na predpísaných 
tlačivách, ktoré sú súčasťou VZN.  
 
Starosta obce -  oslovila ho škola, aby sme zatvorili rigol, posunuli plot o 5-6 m, zvážili výrub 
2 stromov v parku pred ZŠ a urobili parkovisko - poslanci súhlasia. 
 
Bc. Lukáš Beták - Železničná ulica – obmedzenie rýchlosti, kúpa 1 merača, môže byť aj 
zapožičané zariadenie, ak sa neosvedčí vrátime, 1 človek sa musí tomu venovať, 
vyhodnocovať – (L.Beták) – vyčlenenie 5000 €. 
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Po diskusii k návrhu rozpočtu obce, starosta uviedol, že oproti zverejnenému rozpočtu nastali 
zmeny aj z dôvodu aktuálne upraveného výnosu dane. Ostatné pripomienky a návrhy 
poslancov OcZ k zverejnenému návrhu boli taktiež zapracované. Zverejnený rozpočet 
a rozpočet po úpravách je súčasťou materiálov OcZ. Rozpočtové príjmy a Rozpočtové 
výdavky spolu činia 1 728 574 €. 
 
 Poslanci pristúpili k hlasovaniu za predložené pripomienky a zmeny k návrhu 
rozpočtu na rok 2019. 
 Uznesenie č.77/7-2018 - OcZ Soblahov A. schvaľuje  pripomienky a zmeny k návrhu 
rozpočtu obce Soblahov na rok 2019. 
 Hlasovanie poslancov o pripomienkach a zmenách k návrhu rozpočtu na rok 2019: 
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
Marian Hudec, starosta obce predniesol stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce  na roky 2019, 2020 a 2021. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, 
príjmy prevyšujú výdavky, kapitálový rozpočet je schodkový, nakoľko výdavky sú vyššie ako 
príjmy. Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, ale nie sú súčasťou príjmov a 
výdavkov. Jozef Halgoš, hlavný kontrolór obce odporúča OcZ predložený návrh rozpočtu, 
vrátane programov na rok 2019 schváliť. Stanovisko je súčasťou materiálov OcZ 7/2018. 
 Uznesenie č. 77/7-2018 - OcZ Soblahov B. berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Soblahov na roky 2019, 2020, 2021 s pripomienkami 
a zmenami v návrhu rozpočtu.  
 Hlasovanie poslancov o stanovisku hl. kontrolóra k rozpočtu na roky 2019- 2021: 
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 Po prednesení stanoviska hl.kontrolóra obce a schválení pripomienok sa pristúpilo 
k hlasovaniu za samotný rozpočet. 
 Uznesenie č.77/7-2018 - OcZ Soblahov C. schvaľuje rozpočet  obce Soblahov  
vrátane programov a podprogramov na rok 2019.       

Hlasovanie poslancov o  rozpočte na rok 2019:   
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
Rozpočet je tvorený ako viacročný, skladá sa z programov a podprogramov na ďalšie 
roky 2020 a 2021. 
 Uznesenie č.77/7-2018  - OcZ Soblahov D. berie na vedomie viacročný rozpočet 
vrátane programov a podprogramov na roky 2019 – 2021. 
 Hlasovanie poslancov o viacročnom rozpočte:   
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
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9. Žiadosti od občanov a organizácií 
 Žiadosť Ing. Petra Uhera, Soblahov 957 o zmenu územného plánu obce Soblahov. 
V žiadosti uvádza, že prebiehajúce Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce boli pozastavené. Jedným 
z území, ktorých sa tieto zmeny dotýkali, bola aj lokalita č.1 s rozlohou 1,85 ha, ide o zmenu 
funkcie z ornej pôdy na plochy bývania v rodinných domoch, kde neboli žiadne záporné 
stanoviská dotknutých orgánov. Menovaný chce pokračovať v novobudovanej lokalite NB7 
(smer Mníchova Lehota). 
Starosta obce uviedol, že menovaný toto územie zafinancuje celé, bolo zahrnuté v zmenách  a 
doplnkoch, ktoré neprešli, nechce 2 roky čakať, môžeme otvoriť viacero zmien a doplnkov. 
Bc. Lukáš Beták vyjadril otázku, čo s parcelou Ing. Malla, zvážiť, ktoré lokality by ešte mohli 
byť súbežne riešené. 
Ing. Juraj Maláň – uvažovať aj s chodníkom pre cyklotrasu na Mn. Lehotu (2 m pás je vo 
vlastníctve p.Uhera) a aby bolo zabezpečené prepojenie k ďalším častiam – bude sa ešte 
o tom rokovať. 
Poslanci s uvedenou zmenou ÚPN súhlasia za dodržania podmienok uvedených v uznesení. 
 Uznesenie č.78/7-2018 - OcZ Soblahov schvaľuje vykonanie Zmien a doplnkov 
Územného plánu obce Soblahov v lokalite číslo 1 s rozlohou 1,85 ha (rozšírenie NB7 smer 
Mn. Lehota) na základe žiadosti Ing. Petra Uhera, Soblahov 957 zo dňa 30.11.2018 za 
podmienok,  že v zmenách bude zahrnutá aj časť pozemku E KN parc.č. 2150, časť pozemku 
E KN parc.č. 5105 a pozemok C KN parc. č. 5131 a plánovaný chodník na pozemku E KN 
parc.č. 5083/2 a pozemku E KN parc. č.5084  (v smere na Mn. Lehotu) a bude navrhnuté 
plánované prepojenie výhľadovej komunikácie smerom na „ Bránu“. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                  
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
10. Rôzne 
 Rozpočet ZŠ s MŠ, ŠJ, ŠKD, MŠ na roky 2019-2021 , predpokladané vlastné príjmy 
a ich použitie  pre rok 2019, 2020, 2021, nenormatívne – štátne na 2019-2021 predniesol 
starosta obce. Poslanci k rozpočtu nevyjadrili pripomienky. 
 

Poverenie starostu obce na úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením na rok 
2018.  Uvedené je potrebné, aby daný rok bol uzatvorený. 
 Uznesenie č.79/7- 2018 - 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 na 
rok 2018  Rozpočtovým opatrením č.2/2018 v príjmovej a výdavkovej časti podľa skutočne 
prijatých a čerpaných finančných prostriedkov k 31.12.2018. 
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 31.12.2018. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
        Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
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 Návrh starostu obce na vyplatenie odmeny hl. kontrolórovi za rok 2018 vo výške 20 
% zo mzdy za rok 2018. 
Druhý návrh predniesol Bc. Lukáš Beták vo výške 25%.   
 Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu na vyplatenie odmeny kontrolórovi obce 
vo výške 20 %: 
ZA:     7  ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing. Martin   
                 Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Bc. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽAL  SA:   1   (Bc. Lukáš Beták)   
NEHLASOVAL: 1   (Patrik Pleva) 
Návrh bol prijatý. 
 Uznesenie č. 80/7-2018 - OcZ Soblahov schvaľuje kontrolórovi obce Soblahov 
odmenu vo výške 20 % zo mzdy za rok 2018. 
 
 Oznámenie o úprave rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov v 12/2018 – prenesené 
kompetencie. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ dáva na vedomie, že na základe oznámenia Okresného 
úradu Trenčín, odboru školstva o úprave pridelených normatívnych a nenormatívnych  
finančných prostriedkov na kalendárny rok 2018, bol schválený rozpočet ZŠ s MŠ v mesiaci 
december 2018 upravený.  
 Uznesenie č. 81/7-2018 – OcZ Soblahov  berie na vedomie úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ 
Soblahov v 12/2018 – prenesené kompetencie č.j.:GA/254/2018. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
               Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Projekt Vybudovanie bezplatnej Wi-Fi siete vo verejných priestoroch – starosta 
informoval, že v podanom projekte sme boli úspešní, obci boli poslané podmienky 
poskytnutia dotácie, preveril s odborníkmi možnosti realizovateľnosti a výhody projektu, do 7 
dní je potrebné podpísať zmluvu, spoluúčasť obce je 5 %. Udržateľnosť projektu je 3 roky, 
môžeme urobiť ďalšie záchytné body na verejných priestranstvách, využiť siete čo sú pri 
kamerovom systéme. Ing. Martin Judiny doporučil preveriť, či sme v zóne, či nás zachytáva. 
 Uznesenie č. 82/7-2018 - OcZ Soblahov schvaľuje  realizáciu projektu Vybudovanie 
bezplatnej Wi-Fi siete vo verejných priestoroch v zmysle získaného grantu v hodnote 15 000 
€ v rámci výzvy Call 1. na akciu „WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych 
spoločenstvách v Soblahove“. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:     9  (Bc.Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,   
               Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce – názory na preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky starostu obce podľa posledného školenia ekonómov a stanoviska 
Združenia miest a obcí sa rôznia. Po rozsiahlej diskusii navrhol poslanec Daniel Mrázik, aby 
hlasovali za preplatenie nevyčerpanej dovolenky v počte 21 dní. 
 Hlasovanie poslancov o preplatení dovolenky: 
ZA:                 5  ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva,  
                              Bc. Ľubomír Šedivý)                   
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PROTI:                       3   ( Bc.Lukáš Beták, Marián Jantošovič,  Ing. Martin Judiny ) 
ZDRŽAL  SA:   1     ( Ing. Juraj Ďuďák, PhD.) 
NEHLASOVALI: 0 
 Uznesenie č.83/7-2018 – OcZ Soblahov schvaľuje preplatenie nevyčerpanej 
dovolenky starostu obce Soblahov  Mariana Hudeca za obdobie roka 2018 v počte 21 dní. 

 
Ing. Juraj Maláň - Rokovací poriadok – jeho aktualizácia bude ako samostatný bod 
programu OcZ, nech pozrie aj Mgr. L.Tóth, PhD., či je súladný so zákonmi a podľa 
požiadaviek poslancov bude upravený. Zároveň požiadal o predloženie plánu kultúrnych 
aktivít.  
Reagoval Daniel Mrázik - plán je pripravený, bude predložený na najbližšom zasadnutí OcZ. 
Požiadal poslancov, keď vedia termín akcie dopredu, nech rátajú vždy s tým, že treba ich 
pomoc. 
 
Uvoľnený byt v bytovom dome Soblahov č. 740 k 31.12.2018 -  starosta vyzval poslancov, 
ak by vedeli o záujemcovi, nech to oznámia. 
 
Bc. Lukáš Beták – VZN verejný poriadok a pasportizácia je rozpracované, dokončí 
spoločne s predsedom komisie, je rád, že poslanci schválili financie na bezpečnosť - merač 
rýchlosti. 
 
Daniel Mrázik uviedol, že v obci máme v nevyhovujúcom stave dopravné značky. 
Starosta uviedol, že ich zdemontujeme a zakúpime nové – vyčlenili sme financie. 

 
11. Diskusia 
 V diskusii vystúpili: 
Ing. Mária Šedivá – dopravné značky je ochotná financovať, v nových častiach žije veľa 
mladých rodín, aby sa deti mohli bezpečne hrať,  nevyhovujúce parkovanie áut na ceste, je 
nebezpečné, keď deti výjdu spoza auta – riešilo by to značenie Obytná zóna, maľovanie 
prechodov v časti Rybníky. 
Značenie Obytná zóna bolo už v obci riešené, malo by sa jednať o koncové, uzatvorené ulice, 
nesmie vtedy stáť auto ani počas návštevy. Prednesené pripomienky budú podnetom pre 
Komisiu pre verejný poriadok a bezpečnosť.  
 
Rudolf Fabo ocenil práce na prečerpávacích staniciach, novom vianočnom osvetlení, spýtal 
sa, či je umiestnené aj staré osvetlenie,  navrhol umiestnenie informačnej tabule so 
smerovníkmi k jednotlivým významným miestam v obci na začiatok dediny spolu  s nápisom 
Víta Vás obec Soblahov na mieste, kde by sa dalo odstaviť aj osobné auto.  
Poprial starostovi aj novozvoleným poslancom OcZ, aby sa nachádzali ústretové kroky, aby 
obec išla dopredu a ľudia to ocenili. Spýtal sa nových poslancov, prečo išli do obecného 
zastupiteľstva, on vždy išiel medzi poslancov, keď bol poslanec. 
 
Starosta obce uviedol, že pôvodné osvetlenie bolo už zastarané, je uložené na bývalom OcÚ, 
urobili sme len jedno centrum, k ostatným poznámkam sa vyjadril, že vždy sú veci, ktoré sa 
dajú posúvať dopredu. 
 
Marián Jantošovič, ako nový poslanec uviedol, že za posledné roky sa rozbehlo veľa 
kultúrnych akcií, chce byť pri každej z nich nápomocný a tiež chce riešiť bezpečnosť v obci, 
býva pri škole, má malé dieťa, príp.vybudovanie chodníkov.  
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Monika Červeňanová, ako nová poslankyňa uviedla, že pomáha, zapája sa do akcií, aby sa 
obec dala do povedomia ďalej, keby sa podarilo zrealizovať Domov dôchodcov, pri aktivitách 
je treba viac ľudí. 
 
Daniel Mrázik ocenil, že pri realizovaní jednotlivých akcií sa pridalo neuveriteľné množstvo 
ľudí, napr. pri podujatí Deň detí.  
  
12. Záver 
 Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutí.  
 
 
 
Marian Hudec,  v.r. dňa 21.12.2018  
Starosta obce Soblahov                       ................................................. 
 
 
 
 
OVEROVATELIA 
 
 
Ing. Juraj Ďuďák, PhD., v.r.  dňa 21.12.2018  .................................................. 
 
 
 
Ing. Juraj Maláň,  v.r. dňa 21.12.2018   .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Hrnčárová, v.r.  dňa 20.12.2018 


