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ZÁPISNICA č. 3/2018 
 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 20.6.2018 o 
17,30 hod. na Obecnom úrade v Soblahove. 
PRÍTOMNÍ:  
Marian Hudec - starosta obce  
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 
NEPRÍTOMNÝ: 
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. Komunitný plán sociálnych služieb obce Soblahov na roky 2018 – 2025 
4. Záverečný účet obce Soblahov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 
5. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.4.2018 
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2018 
7. Žiadosti od občanov a organizácií 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 
 Hlasovanie poslancov o programe:   
ZA:       9  ( 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 Ing. Jána Vojteka a Lukáša 
Betáka.  
 Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:   
ZA:       9  ( 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 
Písaním zápisnice poveril starosta obce pracovníčku OcÚ Zuzanu Hrnčárovú. 
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2. Kontrola uznesenia 
 Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 
konaného dňa 5.4.2018 vykonal Ing. Marián Jantošovič. K plneniu a ku kontrole jednotlivých 
uznesení neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. 
 
3. Komunitný plán sociálnych služieb obce Soblahov na roky 2018 – 2025 
  Na zasadnutí OcZ bola prítomná Ing. Lenka Imrišková - garant plánu, aby predniesla 
daný dokument. Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za udelenie slova Ing. Lenke 
Imriškovej.  
 Hlasovanie poslancov o udelení slova Ing. Lenke Imriškovej:   
ZA:       9  ( 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 
Ing. Lenka Imrišková uviedla, že Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument 
obce, pozostávajúci z analýzy poskytovaných sociálnych služieb na jej území, strategického 
výhľadu na rozvoj poskytovania sociálnych služieb, časového harmonogramu rozvoja 
sociálnych služieb. Zohľadňuje potreby občanov žijúcich v obci. Obec je povinná podľa § 
110ah zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, dať komunitný plán do súladu s § 83 
ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. do 30.6.2018 (vytvoriť/aktualizovať). KPSS sa musí 
každoročne vyhodnocovať. Podľa § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 
znení neskorších predpisov ods. 2 je obec povinná do 15 dní od schválenia, komunitný plán 
predložiť na Trenčiansky samosprávny kraj, zároveň podľa  ods. 4 predložiť návrh KPSS na 
verejnú diskusiu a zverejniť ho v mieste spôsobom obvyklým spôsobom. 
Ďalej Ing. Lenka Imrišková predniesla záujem samosprávneho kraja na kúpu nehnuteľností – 
pozemkov o veľkosti min. 1000 m2,  na ktorých by s podporou EÚ sam. kraj vybudoval malé 
komunitné bývania max. pre 6 ľudí (2 rod. domy), ktoré by aj prevádzkoval. Výhodou by 
bolo, že obec by mala soc. zariadenia, bola by to jedna z možností ako vyriešiť sociálnu 
situáciu.  
 Uznesenie č.23/3-2018 - OcZ Soblahov schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb 
obce Soblahov na roky 2018 – 2025, ktorý bol v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov predložený na verejnú diskusiu 
a zverejnený v mieste spôsobom obvyklým dňa 14.5.2018.  
 Hlasovanie poslancov o KPSS:   
ZA:       9  ( 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. Záverečný účet obce Soblahov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 
 Záverečný účet obce Soblahov za rok  2017 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. Následne 
predniesol k návrhu záverečného účtu stanovisko hlavného kontrolóra obce.  
   Uznesenie č. 24/3-2018 - OcZ Soblahov A/ berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Soblahov za rok 2017.  
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 Hlasovanie poslancov o stanovisku hl. kontrolóra k záverečnému účtu za r.2017: 
ZA:       9  ( 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 
Poslanci pristúpili k schváleniu samotného záverečného účtu za r. 2017. 
 Uznesenie č. 24/3-2018 - OcZ Soblahov  B/ schvaľuje Záverečný účet obce Soblahov 
za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 Hlasovanie poslancov o záverečnom účte za rok 2017: 
ZA:       9  ( 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 
 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. 25/3-2018 - OcZ Soblahov  schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 241 951,96 € a zároveň čerpanie RF vo 
výške 241 951,96 €  na  obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku – výstavba, 
rekonštrukcia, modernizácia, nákup. 
 Hlasovanie poslancov o použití prebytku rozpočtového hospodárenia: 
ZA:       9  ( 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 
Podklady k Záverečnému účtu obce Soblahov sú súčasťou materiálov OcZ 3/2018. 
 
5. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.4.2018 
 Čerpanie rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti predniesol Ing. Marián Jantošovič. 
K čerpaniu rozpočtu neboli zo strany poslancov vznesené pripomienky. Skutočné čerpanie 
k 30.4.2018 tvorí súčasť materiálov OcZ. 
 Uznesenie č.26/3-2018 - OcZ Soblahov berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce 
Soblahov k 30.4. 2018. 
 Hlasovanie poslancov o čerpaní rozpočtu k 30.4.2018: 
ZA:       9  ( 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.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II.polrok 2018 
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2018 
predniesol Marian Hudec, starosta obce. Tvorí súčasť materiálov OcZ. 
 Uznesenie č. 28/3-2018 - OcZ Soblahov A/ prerokovalo návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2018. 
B/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2018. 
 Hlasovanie poslancov o pláne kontrolnej činnosti  na II. polrok 2018: 
ZA:       9  ( 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 
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ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 

7. Žiadosti od občanov a organizácií 
 
 Žiadosť Občianskeho združenia Harmoniková akadémia o poskytnutie dotácie 
na vydanie a prezentáciu knižnej publikácie zaoberajúcej sa pôvodnou ľudovou tvorbou 
piesní z Trenčianskeho kraja.  
Na zasadnutí OcZ bol prítomný p. Jozef Opatovský, zostavovateľ publikácie. Starosta 
požiadal poslancov o hlasovanie za udelenie slova Jozefovi Opatovskému.  
 Hlasovanie poslancov o udelení slova Jozefovi Opatovskému:   
ZA:       9  ( 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 
Jozef Opatovský oboznámil prítomných s pripravovanou publikáciu „Pesničky mojej mamy“, 
ktorá bude obsahovať piesne z Kubricko – Soblahovského územia z konca 19. storočia, bude 
obsahovať dobové fotografie premaľované bratom a dcérou doplnené básňami. Uviedol, že 
doteraz sú zachované a publikované piesne iba v Monografii Soblahova.  Predpokladané 
náklady cca 4 200 € na 300 ks výtlačkov.  
K vystúpeniu sa pripojil aj brat Peter Opatovský a uviedol, že sa venuje neprofesionálnemu 
výtvarnému umeniu, jedná sa o autorskú knihu, ktorá obsahuje 216 piesní, niektoré z nich sa 
ešte ani nespievali, je určená pre širokú verejnosť.  
Poslanci sa zhodli na výške príspevku výške 500 €. Súčasne požiadali prítomných 
o venovanie výtlačkov pre potreby obce. 
 Uznesenie č.29/3-2018 - OcZ Soblahov schvaľuje poskytnutie finančných 
prostriedkov  vo  výške 500 € pre Občianske združenie Harmoniková akadémia, Soblahov 
364, ktoré budú použité na vydanie a prezentáciu knižnej publikácie zaoberajúcej sa 
pôvodnou ľudovou tvorbou piesní zo Soblahova a blízkeho okolia. 
 Hlasovanie poslancov o príspevku 500 € pre Harmonikovú akadémiu na publikáciu: 
ZA:       9  ( 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 prejednanie výšky nájmu za prenájom telocvične od 
1.7.2018 na základe zvýšenia nákladov na energie a opravy priestorov nasledovne:  v období 
od 1.10. do 30.4. cena nájmu 15 €/hod (doteraz 13 €/h), v období od 1.5. do 30.9. cena nájmu 
10 €/hod (doteraz 8 €/h.). Poslanci s návrhom súhlasia. 
 Uznesenie č. 30/3-2018 - Ocz Soblahov A/  schvaľuje na základe žiadosti ZŠ s MŠ 
Soblahov poplatok za nájom telocvične vo výške 15 € za hodinu od 1.10.-30.4. kalendárneho 
roka a poplatok vo výške 10 € za hodinu od 1.5.-30.9. kalendárneho roka s účinnosťou od 
1.7.2018,   
B/ ruší uznesenie č. 68/4-2012 z 5.9.2012 vo veci poplatku za nájom telocvične. 
 Hlasovanie poslancov o poplatku za nájom telocvične: 
ZA:       9  ( 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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 Žiadosť ZŠ s MŠ Soblahov o prejednanie výšky stravného. Naposledy sa 
prehodnocovala výška stravného v roku 2013  - navýšenie z 2,13 €/obed na 2,50 € pre 
ostatných stravníkov, pre MŠ nárast z 1,19 € na 1,27 €,  ZŠ podľa vek.kategórií 0,95 € a 1,01 
€ nárast na 1,09 € a 1,16 €. 
 Uznesenie č. 31/3-2018 - OcZ Soblahov A/ schvaľuje na základe žiadosti ZŠ s MŠ 
Soblahov 4. finančné pásmo nákladov na nákup potravín na 1 jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov s účinnosťou od 1.9.2018  nasledovne: materská škola od 2-6 rokov spolu 1,27 €,  
základná škola  od 6-11 r. spolu 1,09 €, od 12-15 r.  spolu 1,16 €, ostatní stravníci 1,26 € + 
1,24 € na režijné náklady, spolu 2,50 €,   
B/ ruší uznesenie č. 33/4-2013 z 19.6.2013. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:       9  ( 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 Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Soblahove 
o finančný príspevok na zakúpenie výstavných klietok pre zvieratá. Predpokladaná výška 
nákladov 1 000 €/20 klietok. Poslanci sa zhodli na sume 1 000 € a že členovia organizácie 
usporiadajú počas roka min. 3 aktivity (v rámci Dňa detí, výstava v rámci výstavy ovocia 
a zeleniny a napr. v Sedliackom dvore alebo iné na základe požiadavky obce). 
 Uznesenie č. 32/3-2018 - OcZ Soblahov schvaľuje poskytnutie finančných 
prostriedkov ZO Slovenského zväzu chovateľov v Soblahove  na nákup výstavných klietok 
pre zvieratá v max. výške 1 000 €. 
 Hlasovanie poslancov o poskytnutí príspevku pre ZO SZCH vo výške 1 000 €: 
ZA:       9  ( 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 
 
8. Rôzne  
 Upozornenie prokurátora Pd 118/18/3309-3 na odstránenie porušenia ustanovenia § 
36 ods. 7 písm.c) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov a § 6 ods. 1, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v súvislosti s prijatím VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou a o dočasnom obmedzení a zakázaní užívania pitnej vody na území obce Soblahov. 
Obec pripraví príslušné VZN, ktoré bude prerokované v najbližšom OcZ. 
 Uznesenie č. 33/3-2018 - OcZ Soblahov A/ prerokovalo Upozornenie prokurátora Pd 
118/18/3309-3 na odstránenie porušenia ustanovenia § 36 ods. 7 písm.c) zákona č.442/2002 
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 
276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1, 
ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súvislosti 
s prijatím VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o dočasnom obmedzení 
a zakázaní užívania pitnej vody na území obce Soblahov. 
 Hlasovanie poslancov o uznesení č.33/3-2018, časti A/: 
ZA:       9  ( 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      
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NEHLASOVALI: 0 
 Uznesenie č. 33/3-2018 - OcZ Soblahov B/ ukladá pripraviť VZN, v ktorom budú 
zapracované pripomienky a bude v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. Termín: 
25.8.2018. 
 Hlasovanie poslancov o uznesení č.33/3-2018, časti B/: 
ZA:       9  ( 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 
 

Určenie počtu poslancov OcZ pre nadchádzajúce volebné obdobie. Starosta obce 
uviedol, že podľa zákona volebné obvody a počet poslancov v nich určí OcZ a zverejní ich 
najneskôr 65 dní pred dňom volieb. Podľa počtu obyvateľov našej obce  možno určiť 7 až 9 
poslancov.  Predložené návrhu zo strany poslancov je zostať pri počte poslancov 9. 

Uznesenie č. 34/3-2018 - OcZ Soblahov určuje podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov v súlade § 11 ods. 3 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že Obecné 
zastupiteľstvo obce Soblahov bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom 
volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 
 Hlasovanie poslancov o počte poslancov OcZ: 
ZA:       9  ( 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 
 
 Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku starostu). Starosta obce uviedol, že 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 13 
zastupiteľstvo určuje, najneskôr  90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie,  rozsah 
výkonu funkcie starostu. 
 Uznesenie č.35/3-2018 - OcZ Soblahov určuje na celé funkčné obdobie rozsah 
výkonu funkcie starostu obce Soblahov na plný úväzok v súlade § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po voľbách do orgánov 
samosprávy v roku 2018. 
 Hlasovanie poslancov o úväzku starostu: 
ZA:       9  ( 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 
 
 Odmeňovanie poslancov na nadchádzajúce volebné obdobie – prehodnotenie 
Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OcZ s účinnosťou od 1.1.2019. Návrh 25 € 
za zasadnutie OcZ, pracovnú poradu, komisiu OcZ. Starosta obce s poslancami sa zhodli na  
vytvorení položky pri zostavovaní rozpočtu na podporu kultúrnych akcií, ktorá bude 
slúžiť pre tých, ktorí pomáhajú obci, zúčastňujú sa akcií, pripravujú výstavy. Starosta obce 
bude tieto financie prerozdeľovať, následne predkladať v OcZ, ako boli použité. 
 Uznesenie č.36/3-2018 - OcZ Soblahov schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov 
a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Soblahove s účinnosťou od 1.1.2019. 
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 Hlasovanie poslancov o zásadách odmeňovania: 
ZA:       9  ( 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  
 Zároveň sa zhodli na vytvorení  položky v rozpočte na nákup 
počítačov/notebookov pre poslancov zvolených vo voľbách 2018. 
 
 Informácie starostu obce o realizovaných a pripravovaných projektoch: 

- Pridelenie finančných prostriedkov obci na realizáciu projektu Výstavba 
zavlažovacieho systému v areáli futbalového štadióna v Soblahove v rámci realizácie 
národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej 
infraštruktúry v obci Soblahov vo výške 10 000 € zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vlastných finančných zdrojov 
obce Soblahov. Predpokladané vlastné zdroje: 3 500 €. V súčasnosti prebieha verejné 
obstarávanie. 
 Uznesenie č.37/3-2018 – OcZ Soblahov schvaľuje realizáciu národného športového 
projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Soblahov – 
Výstavba zavlažovacieho systému v areáli futbalového štadióna v Soblahove z poskytnutých 
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov obce Soblahov.  
 Hlasovanie poslancov o projekte vybudovania zavlažovania v areáli OŠK: 
ZA:       9  ( 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  

- Pridelenie finančných prostriedkov obci na realizáciu projektu Výstavba 
multifunk čného ihriska za účelom podpory rozvoja v obci vo výške 36 600 € z Úradu vlády 
SR. Predpokladané vlastné zdroje: 40 tis. €. Starosta vyzval prítomných poslancov, aby 
predložili odporúčania na firmy, ktoré sa venujú takýmto prácam, aby sme ich oslovili vo 
verejnom obstarávaní. V súvislosti s projektom sa budú riešiť aj spevnené plochy, prepojenie 
medzi školou a ihriskom. 
 Uznesenie č.38/3-2018 - OcZ obce Soblahov schvaľuje realizáciu projektu Výstavby 
multifunkčného ihriska z poskytnutých finančných prostriedkov z Úradu vlády SR a z 
vlastných zdrojov obce Soblahov.  
 Hlasovanie poslancov o projekte vybudovania multifunkčného ihriska: 
ZA:       9  ( 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  

- Využitie Galérie na povale. Starosta obce uviedol, že po ukončení obdobia 
udržateľnosti projektu a po otvorení novej budovy Obecného domu, priestory Galérie na 
povale nemajú využitie, ako doteraz. Požiadal poslancov o návrhy, čo s ďalším využitím 
priestorov: Dom služieb (L.Siváková-Kaderníctvo, pátracia služba a ostatné služby). Knižnicu 
umiestnime do budovy Obecného domu. Zámer využitia priestorov je potrebné zverejniť 
v novinách, na web stránke obce, následne riešiť parkoviská, cenu nájmu - pomerovo na 
využívané plochy aj spoločné priestory. Prerábky priestorov vykonať na náklady nájomcu, 
zmluva o nájme bude schvaľovaná v OcZ. 
 Uznesenie č.39/3-2018 - OcZ Soblahov prerokovalo a schválilo zmenu využívania II. 
nadzemného podlažia budovy Galérie na povale na Dom služieb. 
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 Hlasovanie poslancov o zmene využitia Galérie na povale: 
ZA:       9  ( 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  

- Využitie budovy starého obecného úradu. Starosta obce uviedol, že po presťahovaní 
obecného úradu do nových priestorov zanikla opodstatnenosť využitia budovy. Požiadal 
prítomných o predloženie zámerov na ďalšie využitie budovy. Boli predložené návrhy na 
prípadný odpredaj budovy, prípadné vybudovanie bytovky obdobného typu, na dočasné 
zariadenie pre seniorov. Pre ďalší zámer využitia budovy bude potrebné jej ocenenie. 
 Uznesenie č.40/3-2018 - OcZ Soblahov A/ prerokovalo zámer využitia budovy 
starého obecného úradu, 
B/ ukladá komisiám OcZ stavebnej a finančnej predložiť návrhy využitia budovy. Termín: do 
12.9.2018.  
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:       9  ( 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  

- Predloženie návrhu rekonštrukcie márnice na cintoríne. Starosta obce predstavil 
návrh na rekonštrukciu márnice na cintoríne, podľa nákresu Ing. arch. Kvasnicu a uviedol, 
že rozpočte obce je vyčlenených 20 tis. € na tento účel. Je potrebné vykonať verejné 
obstarávanie v danej veci, ktoré bude predložené v ďalšom OcZ. 
 Uznesenie č.41/3-2018 - OcZ Soblahov schválilo rekonštrukciu márnice na cintoríne 
podľa predloženého návrhu.  
 Hlasovanie poslancov o rekonštrukcii márnice: 
ZA:       9  ( 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  
 Zámer vybudovania Bikeparku pod Ostrým vrchom v areáli lyžiarskeho strediska 
súkromnou spoločnosťou. Jedná sa o cyklotrasové zjazdy ( 7 km tratí ) po pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trenčín. Zámer osobne predstavil starostovi Ing. Balušík, správca 
Mestských lesov TN, k zjazdovke sa vedia dostať iba po súkromných pozemkoch, územie je 
podľa ÚPN obce určené ako rekreačná oblasť. Vedenie obce sa  s uvedeným návrhom  
nestotožnilo. 
 
Ostatné podnety od občanov a poslancov OcZ a informácie starostu obce:  
Starosta obce informoval, že činnosť stavebného úradu v Soblahove v súčasnosti vykonáva na 
čiastočný úväzok Ing. Kmeťo Vladimír.  
Predniesol podnet p. Kremeňa, ktorý žiada na ul. Cintorínskej osadiť spomaľovač na 
vozovku, kde autá ale i cyklisti jazdia neprimeranou rýchlosťou a znížiť rýchlosť. Tiež 
upozornil na potrebu orezať stromy. Lukáš Beták uviedol, že v zimnom období môže byť so 
spomaľovačmi problém. Martin Judiny uviedol, že musia všetci s uvedeným súhlasiť. 
Ďalej starosta obce informoval o tom, že obec vydala stanovisko k prevádzke Lekárne v 
Soblahove, č. 646. Lekáreň môže byť podľa vyjadrenia prevádzkovateľa,  po vydaní 
Rozhodnutia Trenčianskym samosprávnym krajom,  opäť v prevádzke. 
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Ing. Martin Judiny predložil návrh občanov z časti obce Rybníky na prejednanie prípadného 
otvorenia prechodu pre peších od bytoviek č.1,2 na ul. Železničnú II.  (okolo Fabo, 
Ranincová). Upresnil, že sa jedná o dĺžku 40 m, kde je potrebné na 35 m osadiť plast. rúry, 
prekryť kanál a sprístupniť. Predpokladané náklady do 3 tis. €. Na uvedené budú použité 
financie z rozpočtu obce určené na chodníky. Poslanci sa zhodli na realizácii uvedeného.  
 
Ing. Ján Vojtek doporučil umiestniť kameru na budovu školy, aby monitorovala priestory 
ihriska z dôvodu plánovaných nových zámerov. Lukáš Beták nadviazal, že na doplnenie 
kamerového systému máme predložený projekt, v ktorom sú na uvedenom mieste zahrnuté 2 
kvalitné kamery. 
 
Správu zo zasadnutia stavebnej komisie, konanej dňa 7.6.2018 predniesol predseda komisie 
Ing. Juraj Maláň. 

- Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Soblahov – znovu riešime s RÚVZ a OkÚ- odb.ŽP, 
po konzultácii so spracovateľom, obec pristúpila k späť vzatiu žiadosti a bude predložená 
nanovo. Proces zmien a doplnkov k územnému plánu obce je vysvetlený v priloženej správe 
a bude uverejnený v najbližšom vydaní Soblahovských novín.  

- Malé pozemkové úpravy v zóne NB1 a NB2 – lokalita Pod Palmovskou.  Prebieha 
fáza pripomienkovania finálnej verzie. Stretnutie predstavenstva JPÚ k námietkam bolo 
12.6.2018 na Okresnom úrade v Trenčíne. 

- Malé pozemkové úpravy v zóne nad školou (Za chodníkom) – proces malých 
pozemkových úprav vyvolala a bude financovať fy Vigor Twins, väčšinový vlastník týchto 
pozemkov. Proces bol posunutý vyššiemu orgánu, ktorý rozhodol, že obvod pozemkových 
úprav sa zväčší. Bol zriadený nový prípravný výbor, ktorý určil nový obvod PÚ. V tomto 
výbore sú členmi za občanov p. Š. Balaj a p. Kobyda a za obec Soblahov Ing. J. Maláň. 

- Veľké pozemkové úpravy (Komasácia). Obec Soblahov 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. To je 
robené formou, že buď sa obstarajú všetky zaradené katastre alebo ani jeden. Tento proces 
bude trvať ešte niekoľko mesiacov. V okrese Trenčín sú to obce Soblahov a Horňany. 

- Informácia o plánovanom projekte prečerpávacích staníc na zvýšenie tlaku vody na 
hornom konci obce – predpokladaná realizácia leto - jeseň 2018. 

- Informácia o plánovanom projekte ZSE na podzemné vedenie elektriny 
a zokruhovanie vedenia el.energie v obci. 

- Informácia o úspešnom projekte vybudovania Multifunkčného ihriska – 
predpokladaná realizácia jeseň 2018. 

- Informácia o plánovanom projekte vstupného chodníka od začiatku obce po dolné 
bytovky, vyhotovená projektová dokumentácia, podaná žiadosť o dotáciu. 

- Informácia o plánovanej výstavbe garáže pre hasičskú techniku - vyhotovená 
projektová dokumentácia, podaná žiadosť o dotáciu. 

- Informácia o žiadosti o dotáciu na elektromobil - podaná žiadosť o dotáciu. 
- Informácia o cyklochodníku Soblahov – Trenčín. Projekt cyklochodníka je zaradený 

do územného plánu mesta Trenčín, Takisto je súčasťou cyklostratégie Trenč. samosprávneho 
kraja a je zaradený do zásobníka projektov dotačného programu URM. 
 
9. Diskusia 
 
 V diskusii nevystúpil nikto zo zúčastnených. 
 
10. Záver 
 

 Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutí. 
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Marian Hudec, v.r.,  dňa 3.7.2018  

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

 
 

OVEROVATELIA 
 

Ing. Ján Vojtek, v.r., dňa 4.7.2018   .................................................. 
 

 Lukáš Beták,  v.r., dňa 4.7.2018   .................................................. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Hrnčárová, 2.7.2018 
 
 
 


