ZÁPISNICA č. 4/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 18.9.2019
o 17:30 h. na Obecnom úrade v Soblahove.
PRÍTOMNÍ:
Marian Hudec - starosta obce
Monika Červeňanová - poslankyňa OcZ
Ing. Juraj Ďuďák, PhD. - poslanec OcZ
Marián Jantošovič - poslanec OcZ
Ing. Martin Judiny - poslanec OcZ
Ing. Juraj Maláň - poslanec OcZ
Patrik Pleva - poslanec OcZ
Mgr. Ľubomír Šedivý - poslanec OcZ
Jozef Halgoš - kontrolór obce
NEPRÍTOMNÍ/ospravedlnení:
Bc. Lukáš Beták - poslanec OcZ
Daniel Mrázik - 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 7 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 30.6.2019
4. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 2/2015 o poskytovaní
sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby
5. Konsolidovaná výročná správa obce Soblahov za rok 2018
6. Správa o výsledku kontroly vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2019
7. Žiadosti od občanov a organizácií
8. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie poslancov o programe:
ZA:
7 ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing.Martin,
Judiny, Ing. Juraj Maláň, Patrik Pleva, Mgr. 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:
7 ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing.Martin,
Judiny, Ing. Juraj Maláň, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)
PROTI:
0
ZDRŽALI SA:
0
NEHLASOVALI:
0
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Písaním zápisnice poveril starosta obce pracovníčku OcÚ Zuzanu Hrnčárovú.
2. Kontrola uznesenia
Kontrolu uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného
dňa 19.6.2019 vykonal Jozef Halgoš, kontrolór obce. K uzneseniu č.28/3-2019 vo veci
schválenia finančnej spoluúčasti k projektu dostavby „Hasičskej zbrojnice II.“ starosta obce
vyzval poslancov, aby dali typy kto by stavbu realizoval. Obec uskutočnila dvakrát verejné
obstarávanie na dostavbu hasičskej zbrojnice ani jedno nevyhovovalo daným podmienkam
výzvy.
K ostatným uzneseniam neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.
3. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.6.2019
Čerpanie rozpočtu obce Soblahov v časti Bežné príjmy, Bežné výdavky, Kapitálové
výdavky a Výdavkové finančné operácie k 30.6.2019 predniesla Monika Červeňanová,
predsedníčka komisie finančnej a majetku. Rozpočtové príjmy spolu činia 842 912,78 € a
Rozpočtové výdavky 731 103,37 €. K prednesenému čerpaniu rozpočtu neboli zo strany
poslancov vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 31/4-2019 - OcZ Soblahov berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce
Soblahov k 30.6.2019.
Hlasovanie poslancov o čerpaní rozpočtu obce k 30.6.2019:
ZA:
7 ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing.Martin,
Judiny, Ing. Juraj Maláň, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )
PROTI:
0
ZDRŽALI SA:
0
NEHLASOVALI:
0
Následne predniesla predsedníčka komisie finančnej a majetku Monika Červeňanová
Návrh na zmenu rozpočtu k 18.9.2019. Zmeny a úpravy v príjmovej a výdavkovej časti
rozpoču k 18.9.2019 oproti schválenému rozpočtu a zmeny, ktoré vzišli z pracovenej porady
16.9.2019 sú súčasťou materiálov OcZ 4/2019.
Uznesenie č. 32/4-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje úpravy rozpočtu Rozpočtovým
opatrením č. 1/2019 na zmenu rozpočtu obce Soblahov na rok 2019 podľa predloženého
návrhu k 18.9.2019.
Hlasovanie poslancov o Rozpočtovom opatrení č. 1/2019:
ZA:
7 ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing.Martin,
Judiny, Ing. Juraj Maláň, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )
PROTI:
0
ZDRŽALI SA:
0
NEHLASOVALI:
0
Súčasťou zmien rozpočtu je navýšenie položky rozpočtu na Centrá voľného času na aktivity
Farnosti Soblahov o sumu 460 € z dôvodu, že financie neboli vyplatené za rok 2017 a r. 2018
( zostalo nevyriešené z daných rokov).
Uznesenie č. 33/4-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje navýšenie dotácie pre CMŠ
v Soblahove na rok 2019 o sumu 460 €.
Hlasovanie poslancov o dotácii pre CMŠ:
ZA:
7 ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing.Martin,
Judiny, Ing. Juraj Maláň, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )
PROTI:
0
ZDRŽALI SA:
0
NEHLASOVALI:
0
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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. Čerpanie RF bude
použité na
obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku – výstavba,
rekonštrukcia, modernizácia, nákup.
Uznesenie č. 34/4-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje tvorbu a čerpanie rezervného
fondu obce Soblahov v roku 2019 z prebytku hospodárenia roka 2018 vo výške 111 509,61 €
k 15.8.2019.
Hlasovanie poslancov o použití prebytku rozpočtového hospodárenia:
ZA:
7 ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing.Martin,
Judiny, Ing. Juraj Maláň, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )
PROTI:
0
ZDRŽALI SA:
0
NEHLASOVALI:
0
Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.6.2019
Čerpanie jednotlivých zložiek - ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD predniesol Jozef Halgoš, kontrolór obce.
K čerpaniu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 35/4-2019 - OcZ Soblahov berie na vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ
Soblahov k 30.6.2019.
Hlasovanie poslancov o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.6.2019:
ZA:
7 ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing.Martin,
Judiny, Ing. Juraj Maláň, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )
PROTI:
0
ZDRŽALI SA:
0
NEHLASOVALI:
0
4. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 2/2015 o
poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby
Starosta obce uviedol, že z dôvodu zvýšenia režijných nákladov v školskej jedálni,
obec pristúpila k úprave ceny za donášku jedla do domu. Návrhom Dodatku č. 2 k VZN č.
2/2015, účinným od 1.7.2017 upravila ceny nasledovne: Donáška jedla do domu (občania nad
65 rokov ) výška úhrady 0,45 € z doteraz schválených 0,60 €, Donáška jedla do domu –
každá ďalšia osoba nad 65 rokov s rovnakým trvalým pobytom +0,05 € z doteraz schválených
+ 0,20 €, aby navýšenie režijných nákladov nemalo dopad na dôchodcov, aby cena za obed a
donášku ostala 3,10 € ako bolo schválené.
Návrh Dodatku č.2 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služeb a o úhrade za
poskytované sociálne služby bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým na úradnej tabuli na
www.soblahov.sk. K návrhu dodatku neboli vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 37/4-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade
za poskytované sociálne služby.
Hlasovanie poslancov o Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015:
ZA:
7 ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing.Martin,
Judiny, Ing. Juraj Maláň, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )
PROTI:
0
ZDRŽALI SA:
0
NEHLASOVALI:
0
5. Konsolidovaná výročná správa obce Soblahov za rok 2018
Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a z auditu
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 a Konsolidovanú výročnú správu obce Soblahov
za rok 2018 predniesol Jozef Halgoš, kontrolór obce. Na základe prác vykonaných počas
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auditu konsolidovanej účtovnej závierky bolo zaznamenané, že informácie uvedené
v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s konsolidovanou
účtovnou závierkou za daný rok a konsolidovaná účtovná správa obsahuje informácie podľa
zákona o účtovníctve. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek
zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu, v znení
neskorších predpisov bolo konštatované, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách.
Uznesenie č. 38/4-2019 - OcZ Soblahov berie na vedomie Správu nezávislého
audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2018.
Hlasovanie poslancov o účtovnej závierke:
ZA:
7 ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing.Martin,
Judiny, Ing. Juraj Maláň, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )
PROTI:
0
ZDRŽALI SA:
0
NEHLASOVALI:
0
6. Správa o výsledku kontroly vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok 2019
Účelom kontrolnej akcie bolo zistiť hospodárenie s finančnými prostriedkami rozpočtu
obce, stav plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií k 30.6.2019. Správa je súčasťou
materiálov OcZ 4/2019.
Uznesenie č. 36/4-2019 - OcZ Soblahov berie na vedomie Správu hlavného
kontrolóra obce Soblahov o výsledku kontroly vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2019.
Hlasovanie poslancov o správe kontrolóra obce Soblahov o výsledku kontroly:
ZA:
7 ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing.Martin,
Judiny, Ing. Juraj Maláň, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )
PROTI:
0
ZDRŽALI SA:
0
NEHLASOVALI:
0
7. Žiadosti od občanov a organizácií
Žiadosť OZ Harmoniková akadémia, Soblahov 364. Občianske združenie
zastúpené Jozefom Opatovským žiada o poskytnutie prenájmu priestorov na podporu
vzdelávania v oblasti hudobnej tvorby hry na hudobné nástroje. Prenájom priestorov by bol
každú druhú stredu v párny týždeň od 14:00 do 18:00 h.
Obec zverejnila zámer prenajať nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa na
úradnej tabuli a internetovej stránke obce www.soblahov.sk dňa 2.9.2019. Dôvodom prípadu
hodného osobitného zreteľa je, že obec Soblahov venuje veľkú pozornosť podpore a rastu
talentovaných a umelecky nadaných detí a mládeže v obci.
Predmetom nájmu sú spoločenské priestory Obecného domu na dobu neurčitú, za nájom vo
výške 1 € za rok.
Podmienka nájmu: Harmoniková akadémia sa zúčastní akcií konaných v obci Soblahov
v priebehu roka: Fašiangy, Stavanie mája, Deň matiek, Soblahovské leto, Štefanská jazda a 2
vystúpenia po vzájomnom odsúhlasení.
Uznesenie č. 39/4-2019 - OcZ Soblahov určuje nájom nebytových priestorov
v Obecnom dome, Soblahov 470 na II. poschodí, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce
Soblahov, vedené na LV č.1, k.ú. Soblahov na dobu neurčitú, pre Občianske združenie
Harmoniková akadémia, 913 38 Soblahov 364, IČO: 51033119, ako prípad osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zák. č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
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SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že obec Soblahov venuje veľkú pozornosť
podpore a rastu talentovaných a umelecky nadaných detí a mládeže v obci.
Zámer prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.
9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol
zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce dňa 2.9.2019.
Hlasovanie poslancov o prenájme priestorov ako prípadu hodného osobitného zreteľa:
ZA:
7 ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing.Martin,
Judiny, Ing. Juraj Maláň, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )
PROTI:
0
ZDRŽALI SA:
0
NEHLASOVALI:
0
Uznesenie č.40/4-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje nájom nebytových priestorov
v Obecnom dome na II.poschodí, Soblahov 470, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce
Soblahov, vedené na LV č.1, k.ú. Soblahov na dobu neurčitú pre Občianske združenie
Harmoniková akadémia, 913 38 Soblahov 364, IČO: 51033119, za nájom vo výške 1 € za
rok, každú druhú stredu párny týždeň od 14:00 - 18:00 h.
Podmienkou nájmu je, že Harmoniková akadémia sa zúčastní kultúrnych a spoločenských
akcií konaných v obci Soblahov v priebehu roka: Fašiangy, Stavanie mája, Deň matiek,
Soblahovské leto, Štefanská jazda a 2 vystúpenia organizované obcou Soblahov po
vzájomnom odsúhlasení.
Hlasovanie poslancov o schválení prenájme priestorov pre Harmonikovú akadémiu:
ZA:
7 ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing.Martin,
Judiny, Ing. Juraj Maláň, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )
PROTI:
0
ZDRŽALI SA:
0
NEHLASOVALI:
0
Žiadosť Kataríny Kašičkovej a Alexandra Kašičku, Soblahov 28 a o odkúpenie
časti pozemku CKN parc.č. 5215/1, ktorý sa nachádza pod rodinným domom, resp.
záhradou menovaných. Starosta uviedol, že uvedená parcela spolu s pozemkom CKN parc. č.
5215/2 (pod miestnou komunikáciou Železničná II.) je stále vo vlastníctve Obce Trenčianska
Turná napriek tomu, že 23.7.2019 bola podpísaná kúpna zmluva s obcou Trenčianska Turná,
ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam: parcely registra „C“ č.
5215/1 o výmere 701 m2 ostatná plocha a č. 5215/2 o výmere 15 m2 zastavaná plocha
a nádvorie za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vo výške 13 000 € a bol podaný návrh
na vklad do katastra. Do dnešného dňa nebol realizovaný prevod na katastri a zápis
vlastníctva na obec Soblahov. Prevod nehnuteľností bude riešený po zápise v katastri.
8. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
Ing. Juraj Maláň – umiestniť snehové zábrany na budovu školy, za pamätníkom suché
kríky, suchá borovica v Majeri, projekt WIFI v obci.
Na uvedené reagoval starosta, že náklady na zriadenie (stĺpy na pokrytie) sú vyššie ako
dotácia z EÚ, mesačné náklady predstavujú 300 €, obec dala vypracovať ponuku spoločnosti
T-COM, ktorá sľúbila 50 €. Keď by to malo byť nevýhodné pre obec, nemusíme pristúpiť
k realizácii projektu a k čerpaniu financií.
Ing. Juraj Maláň – na horňanskej kyselke, v bani sú drevené lavičky v dezolátnom stave, most
v Dolinách – opraviť.
Reagoval starosta a uviedol, že narezané polguláče a dosky zo zrezaných „májov“ sme
poskytli turistom spolu s farbou a zrekonštruovali sedenie a prístrešok na Lúčkach. Takisto
obnovenie prechodu pre chodcov zabezpečil občan, obec mu poskytla farbu. Spolu so
zamestnancami obce sme radi, že robíme údržbu v obci. V prípade, že sa nájde organizácia
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alebo občania, ktorí budú mať záujem zrealizovať údržbu a opravu, obec pomôže so
zabezpečením a prefinancovaním materiálu.
Ing. Juraj Maláň uviedol, že osloví členov Turistického oddielu.
9. Rôzne
MAS Inovec – Starosta obce informoval o aktivitách miestnej akčnej skupiny,
pridelených financiách, že na jeseň by sa malo začať s realizáciou projektov, predložil návrh,
kde majú jednotlivé obce prioritu v rámci MAS Inovec: Soblahov-turistické značenie 6 000 €,
chodník ku škole 18 000 €, detské ihriská 12 000 €, modernizovanie učební ZŠ.
Ing. Juraj Maláň sa zaujímal o možnosť financovania propagačných materiálov našej obce
a značenia v obci. V súvislosti s budovaním detských ihrísk je potrebné vytypovať vhodné
miesto, pôvodné ihrisko obnoviť a premiestniť od bytovky č. 740.
Uznesenie č.41/4-2019 - OcZ Soblahov berie na vedomie informáciu starostu obce
o možnosti realizácie projektov v rámci MAS Inovec.
Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:
ZA:
7 ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing.Martin,
Judiny, Ing. Juraj Maláň, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )
PROTI:
0
ZDRŽALI SA:
0
NEHLASOVALI:
0
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na deň 11.12.2019 na zasadnutí OcZ. Jozef
Halgoš, kontrolór obce uviedol, že vo februári 2020 mu končí 6 ročné volebné obdobie, aby
boli dodržané lehoty v zmysle príslušného zákona je potrebné vyhlásiť voľbu kontrolóra 40
dní pred konaním voľby. Nástup 1.2.2020.
Uznesenie č. 42/4-2019 - OcZ Soblahov berie na vedomie Vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra na deň 11.12.2019 na zasadnutí OcZ.
Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:
ZA:
7 ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing.Martin,
Judiny, Ing. Juraj Maláň, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )
PROTI:
0
ZDRŽALI SA:
0
NEHLASOVALI:
0
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Soblahov na rok 2020
Návrh zasadnutí upravený spoločne s poslancami predložil starosta obce.
Uznesenie č. 43/4-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje Plán zasadnutí OcZ na rok 2020
nasledovne: 19.2, 29.4., 24.6., 23.9., 28.10., 9.12..
Hlasovanie poslancov o Pláne zasadnutí OcZ na rok 2020:
ZA:
7 ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing.Martin,
Judiny, Ing. Juraj Maláň, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )
PROTI:
0
ZDRŽALI SA:
0
NEHLASOVALI:
0
Starosta obce informoval, že sa množia požiadavky na sobáše na rôznych miestach Brodek, rozhľadňa. Poslanci sa zhodli a navrhli miesta sobášu mimo obradnej miestnosti
nasledovne: Chata pod Ostrým vrchom, Hostinec u Ondreja, Sedliacky dom, zároveň
predniesli návrh na cenu 230 € za uskutočnenie takéhoto obradu. Ak bude aspoň 1 žiadateľ
s trvalým pobytom v Soblahove sumu 70 €. K týmto cenám bude pripočítaný správny
poplatok 30 €.
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Uznesenie č. 44/4-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje a povoľuje uskutočňovanie
sobášov mimo úradnej miestnosti, a to v Sedliackom dome, Hostinci u Ondreja a na Chate
pod Ostrým vrchom po prechádzajúcom súhlase majiteľom. Poplatok za povolenie uzavretia
manželstva mimo úradnú miestnosť je 230 €. Pre snúbencov, z ktorých aspoň jeden má trvalý
pobyt v obci Soblahov je poplatok 30 €.
K poplatkom sa pripočítava správny poplatok na úseku matrík za povolenie uzatvoriť
manželstvo mimo úradne určenej miestnosti vo výške 70 €.
Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:
ZA:
7 ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing.Martin,
Judiny, Ing. Juraj Maláň, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )
PROTI:
0
ZDRŽALI SA:
0
NEHLASOVALI:
0
Dopravné značenie v jednotlivých častiach obce. Starosta obce predložil poslancom
návrh riešení dopravného značenia v najdôležitejších častiach obce. Vyzval ich k vyjadreniu,
ktorým častiam sa budeme prvotne venovať na základe návrhu Ing. Matečného.
Návrh 1 ( lokalita Rybníky ) – v súčasnosti neriešiť obmedzenie rýchlosti na 30km/h..
Občania v danej lokalite na základe výzvy nevyjadrili svoj názor, z rozposlaných cca 70 listov
sa vyjadrilo 20 občanov s rôznymi alternatívami riešenia.
Návrh 2 ( cesta ku škole a Kolónie – vpravo, vľavo ) - návrhy poslancov pod školou značku
Daj prednosť v jazde preč, zníženie rýchlosti na 30 km/h..
Návrh 3 sa týka časti pod družstvom smerom hore.
Po diskusii sa poslanci zhodli, že prvotne budeme riešiť návrh 2 a 3. Pripomienky postúpime
Ing.Matečnému, odborníkovi v danej problematike na posúdenie.
Informácie starostu obce:
Obci bol doručený podnet na výrub stromu – jedličky pri dome č. 358 z dôvodu poškodenia
domu, jeho korene poškodzujú základy a podlahu domu. Obec vykoná na danom mieste
obhliadku a ak sa preukáže, že výrub je opodstatnený budeme danú vec riešiť.
Hodnotenie finančného zdravia obcí. Z 37 samospráv Trenčianskeho okresu, teda
obcí a miest v rámci okresu Trenčín sa v roku 2018 obec Soblahov umiestnila v rebríčku
najlepšie hospodáriacich obcí a miest na 1.mieste. Vyplýva to z rebríčka hospodárenia miest,
obcí a vyšších územných celkov, ktorý zverejňuje nezávislý ekonomický inštitút INEKO.
V rámci Trenčianskeho kraja sme sa v roku 2018 umiestnili z celkového počtu 276 samospráv
na 12. mieste a v rámci Slovenska z 2926 hodnotených obcí sme sa posunuli na 143 miesto.
V nadväznosti na uvedené poďakoval starosta poslancom za zodpovednosť, ako sa stavajú
k financiám obce. Výsledok je zásluhou nielen jednotlivcov ale aj celku, majú veľkí podiel na
výsledku.
Projekt Revitalizácia územia. Starosta uviedol, že sme zvažovali zapojiť sa do výzvy
Revitalizácie územia v časti horného konca – otoč - priestor bane. Projekt je financovaný
z Ministerstva životného prostredia, výška dotácie môže byť až 300 tis. €, spoluúčasť obce je
5 %. Pozemok patrí urbárskemu združeniu Soblahov, obec umožňuje občanom do bane
vyvážať čistú zem, následne ju aj splanírujú. Neustále žiadame o financie na výstavbu
splaškovej kanalizácie, ktorá je pre obec najdôležitejšia.
Vyzval poslancov k vyjadreniam k projektu.
Ing. Juraj Maláň sa vyjadril, že v danom priestore vybudovať prírodný amfiteáter by bolo
náročné, je tam vysoká ochrana povrchových vôd. Nevieme, ako by to prijali občania,
predovšetkým je dopyt po splaškovej kanalizácii.
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Domov seniorov Soblahov. Starosta uviedol, že pripomienky poslancov boli
zapracované okrem požiadavky J. Maláňa na ďalšie 2 kancelárie. V súčasnosti riešime
problém s jestvujúcou ČOV, ktorá nie je kapacitne prispôsobená, aby postačovala pre ďalších
60 klientov. TVK rieši iné technické riešenie. Uverejníme do Soblahovských novín a na
www.soblahov.sk informáciu, že prebieha verejné prerokovanie, možnosť verejnosti sa
vyjadriť k danej štúdii a k zámeru po dobu 15 dní.
Ing. Juraja Maláň – budovanie vodných hrádziek (drevené kaskády) na zadržiavanie
vody v lesoch S poľovníkmi, urbárníkmi, či by sme sa do toho nepustili, osloviť Mestské lesy,
Ing. Balušíka.
Zakresliť prechod (chodník ) k dolnej bytovke.
Uverejňovať v Soblahovských novinách vždy niečo týkajúce sa životného prostredia,
pripomenúť občanom dôležité fakty týkajúce sa povinnosti pripojenia sa na splaškovú
kanalizáciu do termínu 31.12.2021, taktiež uverejňovať rozhovory s osobnosťami.
Informoval o rokovaní na TSK ohľadne prechodov v našej obci.
Navrhol zhotoviť banner slúžiaci na reprezentáciu obce a na poskytovanie rozhovorov.
Predniesol návrh – spoločne zo školou sa pustiť do dobudovania nadstavby ZŠ, čím by sa
vytvorili vhodné priestory pre školský klub detí, uvedené predniesol aj na rade školy, dá
návrh do rozpočtu na rok 2020.
Vyslovil požiadavku na nákup cestárskych značení (lizátiek).
Opäť otvoril tému zisťovania skutočného termínu prvej písomnej zmienky o obci z dôvodu
konaných osláv výročia okolitých obcí.
Predniesol požiadavku na konanie komisií obecného zastupiteľstva podľa potrieb a pri
niektorých väčšiu pravidelnosť. Jednotlivé žiadosti a potrebné veci by mali byť riešené
príslušnou komisiou, mali by byť predrokované a predložené s odporúčaním komisie
v obecnom zastupiteľstve, predovšetkým pri dôležitých veciach týkajúcich sa obce, ako napr.
VZN, čerpanie rozpočtu, dane a iné.
Ing. Martin Judiny – pri vychádzaní z ulice Železničná II. bránia nádoby na triedený
zber výhľadu na hlavnú cestu. Starosta navrhol stretnúť sa na mieste a urobiť miesto, kde
budú kontajnery umiestnené (po vysypaní ich umiestňujú blízko hl. cesty) tak, aby nemohli
byť posúvané a aby neboli v križovatke.
Starosta obce informoval o prípravných prácach na budovanie chodníka ku škole (projekt,
územné, stavebné konanie). Realizácia začiatkom roka 2020. Vyzval poslancov, aby
predložili návrhy, ktoré úseky miestnych komunikácii by sme zrekonštruovali. Jedna
z možností po realizácii chodníka ku škole je miestna komunikácia pod školou spolu s ľavou
a pravou časťou Kolónií. Zvážiť aj časť od Otoča smerom na Šípkov. Úseky dať naceniť
a zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2020.
10. Diskusia
V diskusii vystúpila:
Ing. Mária Šedivá, ktorá poďakovala za čiastočné vyriešenie jej podnetu tým, že obec
vytvorila vhodné a hlavne bezpečné stojisko na umiestnenie kontajnerov v lokalite Rybníky.
11. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutí.

Marian Hudec, v.r., dňa 1.10.2019
Starosta obce Soblahov

.................................................
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OVEROVATELIA
Ing. Juraj Ďuďák, PhD., v.r., dňa 2.10.2019
Ing. Juraj Maláň, v.r., dňa 2.10.2019

..................................................
..................................................

Zapísala: Zuzana Hrnčárová, v.r., dňa 1.10.2019
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