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ZÁPISNICA č. 1/2019 
 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 27.2.2019 
o 17:30 h. 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  
 
Jozef Halgoš - kontrolór obce  
Mgr. Alena Patková - správa daní a paoplatkov 
 
NEPRÍTOMNÝ:  
Bc. Ľubomír Šedivý - 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. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 31.12.2018 

  4. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Soblahove - aktualizácia  
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2019 
6. Zámery a plánované projekty obce 
7. Informácia o doterajšom priebehu procesu spracovania Zmien a doplnkov č. 1/2017 ÚPN    
    obce Soblahov a návrh jeho pokračovania   
8. Žiadosti od občanov a organizácií 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 
 Hlasovanie poslancov o programe:   
ZA:   8  ( Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,      
                Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov Bc. Lukáša Betáka a Mariána 
Jantošoviča.  
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 Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:   
ZA:   8  ( Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,      
                Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
Písaním zápisnice poveril starosta obce pracovníčku OcÚ Zuzanu Hrnčárovú. 
 
2. Kontrola uznesenia 
 Kontrolu uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného 
dňa 12.12.2018 vykonal Jozef Hagoš, kontrolór obce. K  jednotlivým uzneseniam neboli zo 
strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. 
 
3. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 31.12.2018 
 Čerpanie rozpočtu obce Soblahov v časti Bežné príjmy, Bežné výdavky, Kapitálové 
výdavky a Výdavkové finančné operácie k 31.12.2018 predniesol Marian Hudec, starosta 
obce. Rozpočtové príjmy spolu činia  1 721 498,30 € a Rozpočtové výdavky 1 338 559,47 €. 
K prednesenému čerpaniu rozpočtu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. 
Starosta uviedol, že v roku 2018 obec dosiahla dobrý hospodársky výsledok, podrobnejšie 
bude informovať na ďalšom obecnom zastupiteľstve. 
 Uznesenie č. 1/1-2019 - OcZ Soblahov berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce 
Soblahov k 31.12.2018. 
 Hlasovanie poslancov o čerpaní rozpočtu obce Soblahov k 31.12.2018:   
ZA:   8  ( Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,      
                Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  

   
4. Správa o  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov za rok 2018 

V správe o KČ hlavný kontrolór predložil údaje o schválenom rozpočte a jeho 
úpravách 2 rozpočtovými opatreniami, konštatoval dodržiavanie plánu a počtu zasadnutí 
obecných zastupiteľstiev, vykonal kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 
venoval sa oblasti vybavovania sťažností, daní a poplatkov, nedoplatkov, vykonal kontrolu 
príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrolu prenajímania nebytových priestorov. Na 
záver konštatoval, že obec Soblahov v roku 2018 dodržiavala zákonné ustanovenia 
a predpisy. Správa je súčasťou materiálov OcZ 1/2019. 
 Uznesenie č. 2/1-2019 - OcZ Soblahov berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra za rok 2018. 
 Hlasovanie poslancov o Správe hlavného kontrolóra obce Soblahov za rok 2018:   
ZA:   8  ( Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,      
                Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
5. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Soblahove - aktualizácia  
 Novozvolení poslanci OcZ pristúpili k úpravám, doterajšieho rokovacieho poriadku 
platného od r.2015, predovšetkým v čl. 6 a 8. Rokovací poriadok OcZ v Soblahove upravuje 
pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, jeho 
uznášania sa a prijímania uznesení, VZN a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia 
a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.  
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 Ing. Juraj Maláň navrhol zaraďovať do programu rokovania samostatný bod: 
Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva. 
 Uznesenie č. 3/1-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva v Soblahove.  
 Hlasovanie poslancov o Rokovacom poriadku OcZ:   
ZA:   8  ( Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,      
                Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I.polrok 2019 
 Jozef Halgoš, kontrolór obce predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2019. Tvorí súčasť materiálov OcZ 1/2019. 
 Uznesenie č. 4/1-2019 - OcZ Soblahov A/ prerokovalo návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2019. 
B/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2019. 
 Hlasovanie poslancov o pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov 
na I.polrok 2019:   
ZA:   8  ( Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,      
                Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
  
6. Zámery a plánované projekty obce 
 Starosta obce predniesol zámery obce, plánované a realizované projekty: 
1. Využitie budovy bývalého obecného úradu – uskutočnili sa rokovania s kompetentnými 
na Trenčianskom samosprávnom kraji z dôvodu plánovaného vybudovania Zariadenia pre 
seniorov, potreba je stále väčšia, do obdobia, keď sa podarí vo farskej záhrade. Spoločný 
zámer s obcou Mníchova Lehota. OcZ v Mníchovej Lehote o tomto zámere už rokovalo, aby 
sme spoločne vybudovali zariadenie takéhoto typu, podieľali sa aj finančne podľa počtu 
obyvateľov (2/3 Soblahov, 1/3 Mn.Lehota), vypracovanie štúdie (koľko ľudí, aby vychádzalo 
financovanie optimálne 30 a viac osôb, stupeň odkázanosti V., VI., max. 40 podporujú), 2-
izb., 1-izb.izby, 3.poschodia, cca 1000 m2 zast.plocha, predpokladaná suma cca 800 tis. €. Do 
projektu by sme išli s podporou kraja, dotáciou od štátu na lôžko v súčasnosti 400 €/mesiac. 
Náklady na štúdiu cca 1 900 € - detailné rozpracovanie, rozpočet. Spoločná porada s OcZ Mn. 
Lehota – samostatný bod rokovania OcZ. Poslanci súhlasia s vypracovaním projektovej 
štúdie. 
 Uznesenie č. 5/1-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje vypracovanie projektovej štúdie 
prestavby a nadstavby budovy bývalého obecného úradu na Zariadenie pre seniorov. 
 Hlasovanie poslancov o štúdii ZpS: 
ZA:   8  ( Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,      
                Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 

 
2. Fasáda  - zateplenie budovy Obecného domu, čisté línie bielo šedej farby, predbežný 
rozpočet 27 tis. €, v rozpočte 40 tis. €, predstavená celková vizualizácia, vyzval poslancov 
k prípadným ďalším námetom, návrhom k príprave realizácie obnovy fasády Obecného domu. 
 



4 
 

3. Úpravy okolia Obecného domu – kompletná úprava vstupu, územie je geometricky 
zamerané, rokovanie s riaditeľom SVP, š.p. Piešťany a projektantom-statikom Ing. Repom vo 
veci uzatvorenia a prekrytia potoka, vytvorí sa ucelená plocha, čím sa zabezpečí lepšia 
dostupnosť, prístup a bezpečnosť, možnosť parkovania v okolí Obecného domu. Ing. Jaroslav 
Repa vypracuje štúdiu. 
 
4. Multifunk čné ihrisko – stavbárska časť odfušovaná, starosta nepodpísal prevzatie, 
reklamácia na rozpadajúce sa betóny, vychyľujú sa pätky, sú tam nedostatky, 15.mája 2019 
by mali byť práce ukončené aj spolu s financovaním. Spevnená plocha k multifunkčnému 
ihrisku – vytvorenie úplne nového vstupu okolo školy, výmena popraskaného potrubia.  
 
5. Projekt Splašková kanalizácia – cez Environmentálny fond spolu s TVK, a.s. Trenčín 
vypracovali a podali projekt na ul. Železničnú spolu so začiatkom ul.D.Záhrady vstup do obce 
po križovatku pri čísle domu 550 (Opatovská) spolu aj s vodovodom. Max. výška dotácie 200 
tis. €, spoluúčasť obce 5 %, aktuálne prebieha schvaľovací proces. 
 
6. Vybudovanie chodníka do školy – po pravej strane od Puzzle, požiadali sme 
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR vo výške 15 tis. €, rozpočt. 
náklady cca 25 800 €. Kde sú v súčasnosti umiestnené kontajnery urobiť ich prekrytie, aby to 
vzhľadovo vyhovovalo (pri Halgošovci). Obec dala uvedený priestor geometricky zamerať, 
projektant pripravuje štúdiu riešenia. 
 
7. Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ – nábytok a technické vybavenie a súbor 
didaktických pomôcok, prebehlo druhýkrát výberové konanie na dodávateľa (prvé bolo 
neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiadny uchádzač). V druhom kole boli oslovení 9 uchádzači 
a prihlásila sa spoločnosť, ktorá získala informácie z webu.Víťazný uchádzač Škola.sk. s.r.o. 
 
8. Hasičská zbrojnica II . – začaté stavebné konanie – vyňatie z pôdneho fondu, následne 
verejné obstarávanie na výber dodávateľa. 
 
9. Vstupný chodník do obce – čakáme na vyjadrenie dotknutých organizácií, následne 
stavebné povolenie 
 
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR pre program Podpora rozvoja športu na 
rok 2019 v podprograme č.2 – výstavba detských ihrísk: Výstavba detského ihriska v obci 
Soblahov a v podprograme č. 4 – nákup športovej výbavy: Vytvorenie vonkajšieho fitness 
ihriska. Detské ihrisko v prípade úspešnosti bude umiestnené za bytovým domom č. 740, 
pôvodné bude premiestnené, vonkajšie fitness v areáli OŠK(pred kabínami). 
  
11. Kamerový systém v obci -  doplnenie ďalších bodov, pokračovanie v budovaní, 
projekt Vybudovanie bezplatnej Wi-Fi siete vo verejných priestoroch v zmysle prípadného 
získaného grantu v hodnote 15 000 € v rámci výzvy Call 1. na akciu „WiFi4EU Podpora 
internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách v Soblahove“- nájsť 2 vhodné miesta na 
umiestnenie stožiarov pre pokrytie celej obce. 
 
12. Budova OŠK – zateplenie, zaizolovanie strechy, v rozpočte 12 tis. €, podľa predbežného 
nacenenia potrebných cca 27 tis. € = 530 m2 plochy - schválenie, navýšenie položky 635006 
rozpočtovým opatrením.  
 
13. Nákup úžitkového vozidla – nahradenie doterajšieho poruchového vozidla Multikar, auto 
s valníkom s predným náhonom do 25 tis. € pre potreby obce.  
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Poslanci vyjadril súhlas s prednesenými návrhmi na realizáciu zámerov a nákupov obce 
v nadchádzajúcom období. 
 Uznesenie č.6/1-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje Zámery a plánované projekty obce 
Soblahov prednesené starostom obce: Zateplenie budovy Obecného domu, premostenie 
a vytvorenie prístupu k Obecnému domu, Rozšírenie spevnenej plochy k multifunkčnému 
ihrisku, Splašková kanalizácia v obci, Rekonštrukcia strechy na budove OŠK, Vybudovanie 
chodníka do školy, Výstavba detského ihriska, Vytvorenie vonkajšieho fitnes, Kamerový 
systém v obci, Nákup úžitkového vozidla. 
 Hlasovanie poslancov o zámeroch a plánovaných projektoch obce: 
ZA:   8  ( Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,      
                Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
7. Informácia o doterajšom priebehu procesu spracovania Zmien a doplnkov č. 1/2017    
    ÚPN  obce Soblahov a návrh jeho pokračovania 
 Starosta obce predniesol kompletnú informáciu o doterajšom priebehu procesu 
spracovania Zmien a doplnkov č. 1/2017 územného plánu, kde je okrem iného zapracovaná aj  
lokalita vlastníka Ing. Petra Uhera, s ktorým bude upravený zmluvný vzťah a bude sa 
spolupodieľať na financovaní svojej časti. Informácia je súčasťou materiálov OcZ 1/2019. 
K procesu spracovania zmien a doplnkov prejavili záujem o vyjadrenie sa prítomní občania. 
 Hlasovanie poslancov o udelení slova pre všetkých prítomných občanov: 
Ing. Jozef Hološ sa informoval v akom štádiu sú pozemky vo farskej záhrade. Starosta obce 
uviedol, že aj z tohto dôvodu sa pristúpilo k otvoreniu zmien a doplnkov ÚPN, nakoľko časti 
parciel sa nachádzajú v ochrannom pásme vodných zdrojov – vysoká ohrozenosť, s tým má 
problém hygiena a životné prostredie. Musíme osloviť všetkých vlastníkov danej lokality, 
pooddeľovať parcely a nanovo sa musia vykonať zmeny. Okresný úrad, odb. ŽP musí znova 
prehodnotiť svoje rozhodnutie, je to na niekoľko rokov administratívnej práce. 
Po diskusii k procesu zmien a doplnkov poslanci pristúpi k hlasovaniu:  
 Uznesenie č. 7/1-2019 - OcZ Soblahov A/ Berie na vedomie Dôvodovú správu 
k Informácii o doterajšom priebehu procesu spracovania Zmien a doplnkov č. 1/2017 ÚPN 
obce Soblahov a návrh jeho pokračovania s cieľom schválenia v orgánoch obce Soblahov. 
 Hlasovanie poslancov o dôvodovej správe: 
ZA:   8  ( Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,      
                Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Uznesenie č. 7/1-2019 - OcZ Soblahov B/ Schvaľuje:  
1.  úpravu názvu v zmysle metodiky MDaV SR na Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Soblahov 
2. upravený rozsah lokalít v zmysle grafickej prílohy ako predmetu procesu ZaD č. 2 ÚPN 

obce Soblahov 
3. čiastočnú úhradu nákladov spolufinancovaním vlastníka lokality č. 1, spojených so 

spracovaním a prerokovaním ZaD č. 2 podľa § 19 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších 
predpisov, vo výške podľa osobitnej dohody (zmluvného vzťahu)  medzi obcou 
a vlastníkom tejto lokality. 

 Hlasovanie poslancov o bode B/ uznesenia č.7/1-2019: 
ZA:   8  ( Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,      
                Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva )                   
PROTI:          0 
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ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
  
 Uznesenie č. 7/1-2019 - OcZ Soblahov C/ Ukladá starostovi obce Marianovi 
Hudecovi ako štatutárnemu zástupcovi obce vykonať príslušné kroky k uzavretiu zmluvného 
vzťahu podľa bodu B.3 uznesenia. 
 Hlasovanie poslancov o bode C/ uznesenia č.7/1-2019: 
ZA:   8  ( Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,      
                Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
8. Žiadosti od občanov  
 Žiadosť o pridelenie bytu:  Ivana Halgošová, Soblahov 344 a Tomáš Kemel, Čechy 
pod Kosířem. Jozef Halgoš uviedol, že menovaní spĺňajú podmienky na pridelenie bytu 
v zmysle príslušného VZN o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce Soblahov. Byt bol 6 
týždňov neobsadený.  
 Uznesenie č. 8/1-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje pridelenie 2-izbového obecného 
nájomného bytu vo výmere 50,25 m2 v bytovom dome č. 740,  číslo bytu 1, poschodie 1,  
Ivane Halgošovej, bytom Soblahov 344 a Tomášovi Kemelovi, Čechy pod Kosířem, od 12.2. 
2019. 
 Hlasovanie poslancov o pridelení bytu: 
ZA:   8  ( Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,      
                Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 

9. Rôzne 
 Kúpna zmluva Obec Soblahov – SR-Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská 
Štiavnica, predmet zmluvy: pozemok parcela KN C číslo 5067/3, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 1 m2 zapísaný na LV č. 3511, vedenom OkÚ Trenčín, 
katastrálny úrad, spoluvlastnícky podiel 1/1-ina za celkovú kúpnu cenu 20 €.  
 Uznesenie č. 9/1-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje kúpu pozemku parcela KN-C číslo 
5067/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 m2 zapísaného na LV č. 
3511, vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny úrad, spoluvlastnícky podiel 1/1-ina 
od SR - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica, za celkovú kúpnu cenu 
20 €.  
 Hlasovanie poslancov o kúpe pozemku parcela KN-C číslo 5067/3: 
ZA:   8  ( Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,      
                Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Úprava rozpočtu - na základe doručených oznámení bude vykonaná úprava rozpočtu 
obce: Oznámenie Okresného úradu Trenčín, odb. školstva:  č. OU-TN-OS2-2019/004254 
o výške nenormatívnych prostriedkov na rok 2019, ktoré sú účelovo určené, oznámenie výšky 
normatívnych finančných prostriedkov na rok 2019 č. OU-TN-OS2-2019/008346-1 a 
oznámenie výšky príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2019 č. 
OUTN-OS2-2019/004463-001.  
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Odvod dotácie z Úradu práce, soc. vecí a rodiny do 8/2019 na stravu detí vo výške 4 176 €. 
 Uznesenie č. 10/1-2019 - OcZ Soblahov berie na vedomie, Oznámenie Okresného 
úradu Trenčín, odb. školstva č. OU-TN-OS2-2019/004254 o výške nenormatívnych 
prostriedkov na rok 2019, ktoré sú účelovo určené, Oznámenie výšky normatívnych 
finančných prostriedkov na rok 2019 č. OU-TN-OS2-2019/008346-1 a Oznámenie výšky 
príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2019 č. OU-TN-OS2-
2019/004463-001 a dotáciu ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na 
obdobie od 01/2019 do 08/2019.  
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:   8  ( Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,      
                Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Oznámenie Ministerstva vnútra SR SVS-OMSZV1-2019/000002-004 o výške 
finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019 
a oznámenie výšky dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok  
č.31213/2018/SRF/92052 z Ministerstva dopravy a výstavby SR. 
  Uznesenie č. 11/1-2019 - OcZ Soblahov berie na vedomie Oznámenie Ministerstva 
vnútra SR č. SVS-OMSZV1-2019/000002-004 o výške finančných prostriedkov na úhradu 
nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019 a Oznámenie výšky dotácie na 
úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019 č. 31213/2018/SRF/92052 
z Ministerstva dopravy a výstavby SR. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:   8  ( Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,      
                Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Informácia o odpadovom hospodárstve – Mgr. Alena Patková  predniesla úroveň 
vytriedenia komunálneho odpadu v obci.  
Informovala: že sa začalo v obci viac separovať, následne o dopade na ekonomiku občanov, 
o rozmiestnení kontajnerov. Vyzvala poslancov nakoľko obci pribudli kontajnery na triedený 
odpad vytypovať vhodné miesta na ich umiestnenie. 
Vyzdvihla, že v súvislosti s odpadmi je potrebné hľadať riešenia do budúcnosti. Predložila 
tabuľkový a grafový prehľad o množstvách odpadu a triedeného zberu v obci od roku 2004 po 
súčasnosť. 
 
 Ing. Mária Šedivá upozornila na nefunkčné svietidlo v Rybníkoch, ktoré tam ani 
nemusí byť. Je potrebné vyrovnať stĺp. 
 
 Ing. M. Judiny predniesol požiadavku účastníčky Majstrovstiev sveta v cvičení 
psov, ktorá by mala záujem o prenájom plochy ihriska 1 h týždenne na cvičenie 2-3 psov, 
pred majstrovstvami celý týždeň, 3 osoby. Stretnú sa s výborom OŠK, musia garantovať 
bezpečnosť. 
 
 Ing. Juraj Maláň: – zápisy rokov 2017 a 2018 do kroniky  obce - predloženie na 
schválenie. Starosta uviedol, že zápisy budú predložené v ďalšom OcZ.  

- Prechody pre chodcov (Železničná II. v blízkosti križovatky, pod školou, pod úradom, 
predĺženie chodníkov ). Starosta  informoval, že na tento účel  sú potrebné projekty. 
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- Vyhotovenie prezentačných predmetov obce - brožúry, pohľadnice. Starosta uviedol, že sa 
snažili využiť možnosť financovania cez MAS Inovec - projekt na propagáciu obcí, stále nie 
sú finančné zdroje. Uviedol, že privíta návrh propagačného materiálu. 

- Podal informáciu, že cyklochodník TN – Soblahov sa postupne rieši, Mesto Trenčín vyhradilo 
financie pre potreby územného konania( 3 pásy). 

- Návrh umiestniť pri Soche sv. Jána Nepomuckého značku zákaz parkovania - je to 
nedôstojné, zelený Peugeot tam stojí od Vianoc. 

- Upozornil na padajúci sneh počas zimy zo strechy školy - je potrebné upozorniť vedenie 
školy,  aby zabezpečila umiestnenie zábran na strechu. 

Patrik Pleva – informoval o novom výbore obecného športového klubu, ktoré prichádza 
s iniciatívami a je potrebné ich v tom podporovať a pomôcť im.  
 
 Starosta podal informáciu, že komunikoval s riaditeľkou školy. Škola potrebuje 
priestory súčasnej posilňovne vybudovanej obcou pre potreby rozšírenia oddelenia 
družiny. 
Návrh využiť časť zasadačky OŠK na posilňovňu, je zvolený nový výbor OŠK, ktorý 
k uvedenému dá stanovisko.  
Taktiež zvažovali začať postupne s dokončovacími prácami v podkroví školy z prebytkov 
školy. 
 
 Ing. Martin Judiny predložil záujem hasičov o priestory v Galérii na povale. 

Starosta reagoval, že môžu priestor kedykoľvek využívať, keď ho potrebujú, prerokovať 
na budúcej porade. 

Reagoval Lukáš Beták – je ich viac, potrebujú priestory pre zázemie, v súčasnej požiarnej 
zbrojnici by boli iba skrinky na výstroj, oblečenie. Priestory galérie by využívali na školenia, 
schôdze.  
Starosta ocenil ich činnosť, vyjadril sa, že treba zistiť predtým aké sú skutočné potreby. 
 
Nákup notebookov pre všetkých poslancov. Typy predniesol Ing. Juraj Ďuďák, PhD. – 
model ASUS – najvýhodnejšia ponuka. 
 
Daniel Mrázik – stena pred starými kabínami (drevené stĺpy z chmelnice), požiadal 
poslancov o návrhy, nech poradia motív-fotografie Ostrý vrch-vizualizáciu pripraví 
M.Hrnčár-Realizácia reklamy. Informoval o tom, že v obci by sa opäť mohla obnoviť a 
vzniknúť dychovka – v škole robia nábor detí na hru na dychové nástroje. 
 
M. Jantošovič – retardér pod Palmovskou je iba polovica. Starosta – zvážiť z Palmovskej 
umiestnenie značky STOP, dať kameru – cez projekt WIFI a vyčiarať pokiaľ môže auto 
vychádzať. 
 
GDPR v súvislosti s poslancami   
Pri výkone poslaneckého mandátu poslanci obecných zastupiteľstiev prichádzajú pri svojej 
činnosti a tiež v rôznych pracovných materiáloch do kontaktu s osobnými údajmi dotknutých 
osôb. Zároveň obecné úrady na rôzne účely spracovávajú osobné údaje členov zastupiteľstiev. 
Poslanci boli poučení o povinnosti chrániť osobné údaje, ktoré im sprístupní obec. K 
uvedenému obec  predložila Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby 
a poučenie poslanca OcZ o o ochrane osobných údajov na podpis.  
Informa čná povinnosť obce voči poslancom: Ďalšou povinnosťou vyplývajúcou z novej 
právnej úpravy ochrany osobných údajov je informačná povinnosť obce voči poslancom. 
Obec spracováva osobné údaje poslancov na určité účely, o čom je povinná ich informovať. 
Poslancom bude vyplácaná odmena za výkon funkcie poslanca v zmysle zákona o obecnom 
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zriadení a zásad odmeňovania poslancov. Údaje poslanca bude obec spracovávať za účelom 
vyplatenia odmeny, odvodu dane a odvodu poistného na zdravotné a sociálne poistenie podľa 
príslušných predpisov. Ďalším účelom spracúvania údajov je zverejňovanie údajov o 
poslancoch na webovej stránke obce, prípadne v priestoroch obecného úradu. Obec má právo 
na tieto údaje, nepotrebuje súhlas poslanca na ich spracúvanie (ten obci vyplýva z príslušných 
predpisov), má však povinnosť informovať poslanca ako dotknutú osobu o spracovávaní jeho 
osobných údajov.  
Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre poslancov obecného zastupiteľstva 
Obec môže, za určitých podmienok, spracúvať aj ďalšie osobné údaje, napríklad súkromný 
telefón poslanca alebo jeho súkromný mail. Takéto údaje však môže spracovávať len na 
základe súhlasu poslanca. Účelom využívania týchto údajov býva zvyčajne možnosť 
kontaktovať poslanca obcou, alebo aj za inými účelmi, napríklad za účelom zverejnenia 
týchto údajov pre občanov. Takéto údaje môže obec spracovávať len v prípade preukázaného 
súhlasu poslanca, ktorý bol predložený  na podpis. 
 
10. Diskusia 
 V diskusii vystúpili: 
Ing. Mária Šedivá uviedla, že do časti Rybníky sa prisťahovali ďalší občania, uvažujú, že si 
urobia susedskú knižnicu, keď sa nápad ujme urobia aj ďalšie, spýtala sa či Komisia pre 
verejný poriadok a bezpečnosť riešila obytné zóny v koncových uliciach.  
Starosta obce odpovedal, že komisia nezasadala, ale s predsedom uvedenej komisie 
monitorovali z hľadiska potrieb a bezpečnosti celú obec, taktiež z dôvodu skládkovania 
materiálu spoluobčanov na verejných priestranstvách, chodníkoch najmä v časti Palmovská. 
Bc. Lukáš Beták poznamenal, že obec má riešiť parkovné miesta. 
 
 Rudolf Fabo sa zaujímal o prerábku budovy starého obecného úradu na Zariadenie pre 
seniorov. Starosta uviedol, že sa pripravuje vypracovanie štúdie pre ZpS spolu s obcou 
Mníchova Lehota. 
Navrhol upraviť priestor Dolnej brány – cintorín, miesto oplotiť. 
Starosta reagoval, že na kríž bola umiestnená pamätná tabuľa a pozemky nie sú vo vlastníctve 
obce.  
 
 Ing. Martin Judiny uviedol, že po umiestnený značky Zákaz státia na hornom konci – 
otoč majú občania problém vchádzať do dvorov, stojí tam veľa áut, navrhol posunúť značku 
pred otoč. 
Starosta uviedol, že problém bude prejednaný na zasadaní Komisie pre verejný poriadok 
a bezpečnosť. 
 
11. Záver 
 Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutí. 
 
Marian Hudec,  v.r. dňa 13.3.2019  
Starosta obce Soblahov                       ................................................. 
 
OVEROVATELIA 
 
Marián Jantošovič, v.r. dňa 13.3.2019   .................................................. 
 
Bc. Lukáš Beták, v.r. dňa 13.3.2019    ................................................. 
Zapísala: Zuzana Hrnčárová,  v.r. dňa 12.3.2019 
 


