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ZÁPISNICA č. 3/2019 
 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 19.6.2019 
o 18:30 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  
 
NEPRÍTOMNÍ/osprevedlnení:  
Mgr. Ľubomír Šedivý - poslanec OcZ   
Jozef Halgoš - kontrolór obce  
 
OSTATNÍ PRÍTOMNÍ: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
              Zasadnutie OcZ otvoril starosta obce Marian Hudec. Privítal poslancov a podľa 
podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť poslancov 
nasledovne: Z celkového počtu 9 bolo prítomných 8 poslancov, na základe čoho vyhlásil, že 
OcZ je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. Predložil obecnému zastupiteľstvu na 
schválenie návrh programu rokovania, ktorým sa malo riadiť zasadnutie OcZ: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Kontrola uznesenia 
3. Záverečný účet obce Soblahov a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soblahov 
5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 3/2018 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
6. Predloženie projektovej štúdie Domu seniorov Soblahov 
7. Zápis materiálov roku 2017 do kroniky obce 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2019 
9. Žiadosti od občanov a organizácií  
10. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. 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  
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 Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov Patrika Plevu a Ing. Martina 
Judinyho.  
 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 24.4.2019 vykonal Daniel Mrázik, zástupca starostu. K jednotlivým uzneseniam neboli zo 
strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. 
 
3. Záverečný účet obce Soblahov a rozpočtové hospodárenie za rok 2018  
 Záverečný účet obce Soblahov za rok  2018 predniesol Marian Hudec, starosta obce. 
Návrh záverečného účtu obce bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli 
a www.soblahov.sk v zákonom stanovenej lehote. K návrhu bola doručená jedna 
pripomienka, ktorá bola prehodnotená a opodstatnené zmeny boli zapracované do návrhu 
záverečného účtu. Pripomienka spolu so Záverečným účtom a rozpočtovým hospodárením za 
rok 2018 tvorí súčasť materiálov OcZ 3/2019. Monika Červeňanová, predsedníčka komisie 
finančnej a investičnej následne predniesla k návrhu záverečného účtu stanovisko hlavného 
kontrolóra obce.  
   Uznesenie č. 19/3-2019 - OcZ Soblahov A/ berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Soblahov za rok 2018.  
 Hlasovanie poslancov o stanovisku hl. kontrolóra k záverečnému účtu za r.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  
Poslanci pristúpili k schváleniu samotného záverečného účtu za r. 2018. 
 Uznesenie č. 19/3-2019 - OcZ Soblahov  B/ schvaľuje Záverečný účet obce Soblahov 
za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 Hlasovanie poslancov o záverečnom účte 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  
 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. 19/3-2019 - OcZ Soblahov C/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 266 093,03 € a zároveň čerpanie RF vo 
výške 266 093,03 € na  obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku – výstavba, 
rekonštrukcia, modernizácia, nákup. 
 Hlasovanie poslancov o použití prebytku rozpočtového hospodárenia: 
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 



3 
 

ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
Na záver starosta obce uviedol, že obec dosiahla v roku 2018 doteraz najvyšší kladný 
hospodársky výsledok vo výške 266 093,03 €. 
 
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej 
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soblahov 
 Na zasadnutí OcZ bola prítomná Mgr. Natália Škorcová, riaditeľka ZŠ s MŠ 
Soblahov. Starosta požiadal poslancov o hlasovanie za udelenie slova Mgr. Natálii Škorcovej.  
 Hlasovanie poslancov o udelení slova Mgr. Natálii Škorcovej:  
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 
 Riaditeľka ZŠ s MŠ uviedla, že návrh VZN je pripravený podľa odporúčaní 
a usmernení. VZN upravuje určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v zariadení školského stravovania,  ktoré uhrádza zákonný zástupca  vo výške nákladov na 
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a tiež určenie výšky príspevku na 
režijné náklady. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na 
prevádzku zariadenia školského stravovania. Finančné pásma určujú náklady na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného 
zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sme zaradení v 3. finančnom 
pásme. Poslanci sa zaujímali o režijné náklady, na čo sú využívané tieto financie, či rodičia 
musia tieto náklady platiť. Média prezentujú, že obedy sú zadarmo a pritom skutočnosť je 
iná. Riaditeľka uviedla, že predpokladajú nárast stravníkov  - treba technicky dovybaviť 
kuchyňu, na to sú používané režijné náklady. V zmysle príslušného zákona zákonný 
zástupca uhrádza aj režijné náklady, škola bola usmernená, že takto to môžu riešiť. 
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (MŠ, alebo ZŠ) vo výške nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a výška príspevku na režijné 
náklady sú určené za každý stravovací deň v tabuľke príslušného VZN. 
Návrh VZN č.2/2019 bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým vyvesením na úradnej 
tabuli a web stránke obce Soblahov. K návrhu VZN neboli uplatnené pripomienky. Zo 
strany poslancov nebol prednesený iný návrh, bolo konštatované, že uvedené môže byť 
prehodnotené v ďalšom obecnom zastupiteľstve. 
 Uznesenie č. 20/3-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Soblahov č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky 
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Soblahov. 
 Hlasovanie poslancov o VZN č.2/2019: 
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  
 
5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 3/2018 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 Starosta obce uviedol, že dodatok sa týka iba zvýšenia dane za ubytovanie 
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z pôvodných 0,16 € na 0,50 €/prenocovanie. S uvedeným zvýšením poslanci OcZ súhlasia. 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.3/2018 bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým vyvesením 
na úradnej tabuli a web stránke obce Soblahov. K návrhu Dodatku č.1 k VZN č.3/2018 neboli 
uplatnené pripomienky. 
 Uznesenie č. 21/3-2019 - OcZ schvaľuje Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu obce Soblahov č.3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
 Hlasovanie poslancov o Dodatku č. 1 k VZN č.3/2018: 
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  
 
 6. Predloženie projektovej štúdie Domu seniorov Soblahov 
 Starosta obce predstavil architektonickú štúdiu Domova seniorov Soblahov 
vypracovanú Ing. arch. Miroslavom Mlynčekom. Uviedol, že zámer vybudovania zariadenia 
v priestoroch farskej záhrady nie je zatiaľ možný. Nakoľko máme voľné priestory bývalého 
obecného úradu dôjde k asanácii budovy a pristúpi sa k vybudovaniu zariadenia na tomto 
mieste. Bude to ekonomicky náročný projekt spoločný s obcou Mníchova Lehota financovaný 
dotáciou zo ŠFRB, ktorý poskytuje 700 €/m2, ostatné bude potrebné dofinancovať 
z rozpočtov obce, predpokladané náklady cca 1 mil. €. Predstavil dispozičné riešenie 3. 
podlaží domova seniorov pre 40 klientov ( na tento počet je poskytovaná dotácia štátu ) - 1 
NP 8 2-post.izieb = 16,  2 NP 8 2-post.izieb = 16, 3 NP 8 podkrovných 1 lôžkových izieb 
(miesto pre 1 klienta 8 m2, nastavené cca 19,6 m2 izba ) a prípadne rehabilitačné centrum. Na 
projekte sa neustále uskutočňujú zmeny v zmysle rokovaní starostu Soblahova a Mníchovej 
Lehoty na hygiene a v ostaných dotknutých organizáciách. Obec Soblahov a Mníchova 
Lehota sa budú podieľať na spolufinancovaní projektu v zmysle uzatvorených zmlúv. 
Vlastníctvo bude podielovo spoločné. Zámer oboch obcí je veľmi potrebný a časovo náročný.
  
 Uznesenie č. 22/3-2019 - OcZ Soblahov berie na vedomie predstavenie 
architektonickej štúdie Domova seniorov. 
 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  
 
7. Zápis materiálov roku 2017 do kroniky obce 
 Starosta obce uviedol, že nová kronikárka PhDr. Mária Izraelová zvolila písanie textu 
kroniky hovorovým nárečím.  Po diskusii s poslancami sa zhodli, že forma písania je dobrá, je 
potrebné doplniť do textu aktivity obce ( čo sa urobilo, vybudovalo, zrekonštruovalo ) a zápis 
vykonať spisovným jazykom. Uvedené starosta skonzultuje s kronikárkou. Vyzval poslancov 
o doručenie pripomienok do 15.7.2019 priamo kronikárke alebo na obecný úrad. 
V septembrovom zastupiteľstve budeme o zápise do kroniky rokovať.  
 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2019 
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2019 
predniesla Monika Červeňanová, predsedníčka komisie finančnej a investičnej. Tvorí súčasť 
materiálov OcZ. Zo strany poslancov nebola požiadavka na doplnenie plánu KČ. 
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 Uznesenie č. 23/3-2019 - OcZ Soblahov A/ prerokovalo návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2019. 
B/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2019. 
 Hlasovanie poslancov o pláne kontrolnej činnosti  na II. polrok 2019: 
 
 
9. Žiadosti od občanov a organizácií  
 Ústne predložená žiadosť Daniela Mrázika o dotáciu na akciu Memoriál Ing. 
Viktora  Kačenu. Zúčastní sa ho aj krajský výber, dotácia bude použitá na občerstvenie a 
ceny cca v sume 200 €.  Starosta vyčlení z repre, do budúcnosti treba zaradiť položku do 
rozpočtu obce. 
 
 Žiadosť Moniky Kotrasovej, Soblahov 801  o pridelenie obecného nájomného 
bytu. Menovaná spĺňa kritériá na pridelenie uvoľneného bytu/po p.Lorencovi, od 1.8.2019. 
Uvedenému nájomníkovi bola daná výpoveď, z dôvodu viacerých podnetov od ostatným 
nájomníkov bytového domu Soblahov 741. Zmluvu mal platnú do  1.9.2019. 
 Uznesenie č.24/3-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje pridelenie 2-izbového bytu v 
bytovom dome Soblahov 741 o výmere 48,05 m2 na 3.poschodí, číslo bytu 8 pre Moniku 
Kotrasovú, Soblahov 801 od 1.8.2019. 
 Hlasovanie poslancov o pridelení bytu pre Moniku Kotrasovú: 
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  
 
 Žiadosť spoločnosti IN-PRO s.r.o., Soblahov 754 o odkúpenie pozemku p.č. 901/2 
o výmere 35 m2. Pozemok sa nachádza pri rodinnom dome č. 275, je dlhodobo ohradený 
a dlhodobo užívaný predchádzajúcim majiteľom. Dôvodom je mejetkovoprávne 
vysporiadanie nehnuteľnosti. Pre občanov, ktorí dlhodobo využívajú parcely menších výmer 
máme nastavenú sumu 20 €/m2, pre právnické osoby-spoločnosti, firmy starosta spolu s 
poslancami navrhujú 30 €/m2. 
 Uznesenie č.25/3-2019 - OcZ Soblahov určuje odpredaj pozemku -  novo vzniknutá 
parcela č. KN-C 901/2 – zastavaná plocha o výmere 35 m2 v katastrálnom území Soblahov,  
ktorá bola vytvorená odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. KN-C 901, vlastnícky 
patriaceho obci Soblahov, zapísaného na liste vlastníctva č.1, na základe geometrického plánu 
č. 48035637-069-19, vypracovaného Ivanom Opatovským GEODET, dňa 31.5.2019, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 258/2009 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre spoločnosť IN – PRO s.r.o., 
Soblahov 754, IČO: 46 367 756. 
Dôvod osobitného zreteľa: Odpredávaný pozemok parc. č. KN-C 901/2 – zastavaná plocha 
o výmere 35 m2 v katastrálnom území Soblahov tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo 
vlastníctve nadobúdateľa. Predmetná parcela je ohradená a dlhodobo užívaná 
predchádzajúcim majiteľom.  
Zámer odpredať pozemok parc. č. KN-C 901/2 – zastavaná plocha o výmere 35 m2 
v katastrálnom území Soblahov, ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na 
webovej stránke obce a na  úradnej tabuli obce dňa 3.6.2019.  
 Hlasovanie poslancov o určení odpredaja parc. č. KN-C 901/2, ako prípadu 
osobitného zreteľa:   
ZA:    8 ( Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,      
                Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  Daniel Mrázik, Patrik Pleva )                   
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PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 Poslanci pristúpili k hlasovaniu za samotný odpredaj pozemku KN-C č. 901/2 
o výmere 35 m2. 
 Uznesenie č.26/3-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje odpredaj pozemku - novo 
vzniknutá parcela č. KN-C 901/2 – zastavaná plocha o výmere 35 m2 v katastrálnom území 
Soblahov do vlastníctva spoločnosti IN - PRO s.r.o., Soblahov 754, IČO: 46 367 756 za cenu 
30 €/m2. Celková kúpna cena je vo výške 1 050 €. 
 Hlasovanie poslancov o odpredaji parc. č. KN- C 901/2 o výmere 35 m2: 
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  
 
 Žiadosť Ing. Tomáša Hrocha, M.Kišša 1, Trenčín o doplnenie regulačného listu 
v územnom pláne/zmenu ÚPN/ rozšírenie územia – možnosť výstavby rekreačnej chaty 
a hospodárskej budovy na p.č. 398/1. Starosta uviedol, že v súčasnosti máme otvorené Zmeny 
a doplnky č. 2 ÚPN obce Soblahov, územia, ktoré riešime sú už predjednané v dotknutých 
organizáciách, ktoré už dali stanovisko, v prípade ďalších žiadostí, zmien musíme dať nanovo 
posudzovať. Odporučíme žiadateľovi požiadať v prípadných ďalších Zmenách a doplnkoch. 
 
Ústnu žiadosť o zaradenie parcely č. 4209/4 do Územného plánu obce Soblahov – určenie 
parcely na výstavbu stavieb na rekreáciu predniesol aj Pavol Jambor. Taktiež mu bude 
odporučené požiadať o zaradenie v prípadných ďalších Zmenách a doplnkoch. 
 
10. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva  
              Ing. Juraj Maláň – požiadať SSC o vyrezanie suchých orechov popri komunikácii 
vedúcej do Trenčína aj mimo vegetačného obdobia, dať stanovisko obce, že je to nebezpečné 
pre všetkých účastníkov cestnej premávky. 
 
11. Rôzne 
             Kúpa pozemku KN-C parc.č. 5215/1 (pod rodinnými domami, resp. záhradami 
občanov bývajúcich na ul Železničná II. Kašičkovci, Soblahov 28,  Scheryovci, Soblahov 27) 
a pozemku KN-C parc. č. 5215/2 ( pod miestnou komunikáciou Železničná II.)  Pozemky  sú 
evidované v katastrálnom území Trenčianska Turná. Obec odkúpi obidve parcely, následne 
obec umožní žiadateľom odkúpiť si časti pozemku pod rod. domami alebo záhradami a 
pozemok pod miestnou komunikáciou bude vo vlastníctve obce Soblahov. Obecné 
zastupiteľstvom v Trenčianskej Turnej uznesením č. 76/4 z  24.4.2019 súhlasilo s odpredajom 
pozemkov na vysporiadanie pod cestami, rodinnými domami a záhradami za cenu podľa 
znaleckého pozemku. Obec Soblahov dala vypracovať ZP, kde všeobecná hodnota pozemkov 
spolu predstavuje 13 000 €. 
 Uznesenie č.27/3-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje kúpu pozemku KN-C parc.č. 
5215/1 o výmere 701 m2 – ostatná plocha, k.ú. Soblahov a pozemku KN-C parc. č. 5215/2 
o výmere 15 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Soblahov vlastnícky patriacich obci 
Trenčianska Turná, IČO: 00 312 053 zapísaných na LV č. 1390 do vlastníctva obce Soblahov, 
IČO: 00 311 987,  pre účely usporiadania pozemkov pod cestami, rodinnými domami 
a záhradami. 
 
Hodnota predmetu prevádzaných nehnuteľností je celkovo 13 000 € podľa znaleckého 
posudku  číslo 114/2019.      
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 Hlasovanie poslancov o kúpe pozemku KN-C parc. č.5215/1 a 5215/2: 
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  

 
 Príprava projektov - spoluúčasť obce minimálne vo výške 5%: 
Projekt dostavby „Hasičskej zbrojnice II.“. Starosta obce informoval, že obec uskutočnila 
verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky: Výstavba Hasičskej 
zbrojnice II. v Soblahove a zaslala súťažné podklady 5 firmám. Boli predložené 2 cenové 
ponuky, ktoré nespĺňali kritériá výzvy na predkladanie ponúk.  
Obec v súčasnosti predkladá žiadosť o dotáciu na dostavbu Hasičskej zbrojnice II. a je 
potrebné schváliť spoluúčasť obce k danému projektu.  
 Uznesenie č.28/3-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje finančnú spoluúčasť k projektu 
dostavby „Hasičskej zbrojnice II.“ z vlastných zdrojov a to najmenej vo výške 5 % 
z celkových výdavkov projektu. 
 Hlasovanie poslancov o  spoluúčasti k projektu dostavby Hasičskej zbrojnice II: 
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 
 
 Projekt - žiadosť o dotáciu na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 
resp. zosúladenie dopravného značenia a osvetlenie prechodov pre chodcov (zosúladenie, 
zjednotenie existujúcich prechodov). 
 Uznesenie č.29/3-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje finančnú spoluúčasť k projektu na 
zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, resp. zosúladenie dopravného značenia a 
osvetlenie prechodov z vlastných zdrojov a to najmenej vo výške 5 % z celkových výdavkov 
projektu. 
 Hlasovanie poslancov o spoluúčasti k projektu na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky: 
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 
 
 Revitalizácia centra obce Soblahov  
Starosta obce predniesol prvotnú víziu architektonickej štúdie úpravy centra obce 
vypracovanú Ing. arch. Ivanom Chudým (úprava vstupu do OcÚ, výjazdy, vytvorenie 
chýbajúceho centra obce, bezpečné parkovanie). Architektonická štúdia bola predložená  
projektantom na pracovnej porade 17.6.2019. K zámeru budú treba konzultácie s dotknutými 
orgánmi a podanie žiadosti o predbežné stanovisko na Dopravný inšpektorát, Povodie 
Váhu(prekrytie potoka), SHMÚ(ohľadne storočnej vody, že potok bude stíhať prepúšťať 
vodu), Slovak Telekom, všetky ostatné spoločnosti ohľadne sietí, vlastníkom susedných 
nehnuteľností - SPF.  
 Uznesenie č.30/3-2019 - OcZ Soblahov berie na vedomie predstavenie 
architektonickej štúdie - Revitalizácia centra obce Soblahov. 
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  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  
 
 Starosta obce oboznámil prítomných, že dňa 6.5.2019 zasadala komisia pre verejný 
poriadok a bezpečnosť. Predmetom rokovania bol: Podnet – žiadosť Ing. Márie Šedivej, 
bytom Soblahov 771 z 5.5.2019 ohľadne riešenia bezpečnosti a verejného poriadku v časti 
obce  Rybníky – zriadenie obytnej zóny. Obecný úrad písomne osloví občanov – vlastníkov 
nehnuteľností v lokalite Rybníky o vyjadrenie názoru k nasledovným zámerom: zriadenie 
obytnej zóny v uvedenej časti alebo obmedzenie rýchlosti na 30 km/hod alebo zachovanie 
súčasného stavu. V prípade, že budú obyvatelia požadovať zmenu dopravného značenia, bude 
návrh zmeny dopravného značenia predložený OcZ na prerokovanie. 
Venovali sa aj k  prehodnoteniu stojísk kontajnerov na separovaný zber v tejto časti obce. 
2. Podnet obyvateľov lokality Palmovská na uskladnený stavebný a iný materiál na 
chodníkoch a poškodené – rozobraté, prepadnuté chodníky. Členovia komisie odporúčajú 
obecnému úradu zaslať list jednotlivým majiteľom nehnuteľností, ktorí majú pred 
nehnuteľnosťou uskladnený materiál a písomne vyzvať majiteľov nehnuteľností, aby 
porušený chodník uviedli do pôvodného stavu. 
 
 Daniel Mrázik – ocenil pomoc pri akcii Deň detí, čaká nás najbližšia akcia 
Soblahovské leto a slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska, na ktorú sa už pripravuje 
program. Požiadal poslancov, aby si našli čas a boli nápomocní. 
 
 Marian Jantošovič – pri bytovke č. 740 sa nachádza jama, je to neoznačené. Starosta 
reagoval, že uvedené bude zasypané. 
Umiestnenie retardéra pod školou. Starosta uviedol, že budeme robiť kompletné dopravné 
značenie pri budovaní chodníka ku škole. 
 
Ing. Juraj Ďuďák, PhD. sa zaujímal, kedy budú ukončené práce na okolí prečerpávacej stanice 
pri potravinách Ivanič. Starosta uviedol, že úpravu robí TVK, a.s. a obec súbežne rieši 
vytvorenie priestoru pre umiestnenie kontajnerov na separovaný zber. 
Parkovanie pred Sochou sv. Jána Nepomuckého – dať žltý pás, aby sa neparkovalo, 
vytvorenie parkoviska pred Domom služieb, od Otoča smerom na horný koniec urobiť cestu. 
 
Marián Jantošovič sa vyjadril, že keď budeme robiť chodník ku škole, urobme aj bočné ulice 
pod školou. 
Starosta obce na uvedené reagoval, že každý rok urobíme značný kus novej miestnej 
komunikácie. Pri tvorbe rozpočtu rozhodneme, ktoré úseky v obci kompletne opravíme. 
 
Ing. Martin Judiny predniesol požiadavku na pokosenie trávy v Rybníkoch (popri rod. domu 
č.26). 
 
Starosta obce informoval, že bola havária plynu v areáli ZŠ, nebola teplá voda, bol to dlhý 
proces s vybavením potrebných dokladov a vybudovaním nového vedenia plynu. 
 
Ing. Juraj Maláň požiadal, aby elektro skriňa pri škole bola odstránená a na otoči, aby bola 
posunutá. 
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Predložil návrh zvážiť dobudovanie časti priestorov nadstavby ZŠ, okrem iného aj pre potreby 
školského klubu detí, ktorý škola nevyhnutne potrebuje - vyčleniť financie v rozpočte. 
Uvoľnenie priestorov telocvične (25 m2) tento problém nerieši. 
Detské ihrisko pri bytovke č. 740 – riešiť jeho presťahovanie. 
V rámci Soblahovského leta uskutočniť letné kino.  
Starosta obce reagoval, že každá ďalšia akcia si vyžaduje určitý počet ľudí ochotných na nej 
pracovať. 
 
12. Diskusia 
 
 V diskusii nevystúpil nikto zo zúčastnených. 
 
13. Záver 
 

 Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutí. 
 

 
Marian Hudec,  v.r., dňa 2.7.2019  
Starosta obce Soblahov                       ................................................. 

 
 

OVEROVATELIA 
 

Patrik Pleva,  v.r.,  dňa 3.7.2019    .................................................. 
 

   
Ing. Martin Judiny, v.r., dňa 3.7.2019    ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Hrnčárová, v.r., dňa 2.7.2019  

 
 
 


