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ZÁPISNICA č. 6/2019 
 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 11.12.2019 
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  
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 9 poslancov, na základe čoho vyhlásil, že 
OcZ je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.  
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov Moniku Červeňanovú a Daniela 
Mrázika.  
 Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:   
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
Písaním zápisnice poveril starosta obce pracovníčku OcÚ Zuzanu Hrnčárovú. 
Následne starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh programu 
rokovania, ktorým sa malo riadiť zasadnutie OcZ.  
Poslanec Bc. Lukáš Beták požiadal a navrhol zmenu programu nasledovne: doplniť bod 
rokovania Požiadavky DHZ O za bod 1. Otvorenie. Následne sa čísla ostatných bodov 
programu posunú podľa poradia. 
 Hlasovanie poslancov o návrhu Bc. Lukáša Betáka - k doplneniu programu:    
ZA:   8  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
               Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva)                   
PROTI:          1 (Mgr. Ľubomír Šedivý) 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
Návrh bol schválený. 
 
Starosta predniesol návrh programu ako celok: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Požiadavky DHZ O Soblahov 
3. Kontrola uznesenia 
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4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení  
výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl        
a školských zariadení so sídlom na území obce Soblahov na kalendárny rok 2020  
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov 
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o miestnom poplatku za rozvoj na území 
obce Soblahov 
7. Programový rozpočet obce Soblahov na roky 2020 – 2022 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2020 
9. Voľba hlavného kontrolóra obce Soblahov  
10. Žiadosti od občanov a organizácií  
11. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Záver 
 Hlasovanie poslancov o programe:   
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
2. Požiadavky DHZ O Soblahov 
 Na zasadnutí OcZ boli prítomní zástupcovia Dobrovoľného hasičského zboru obce 
Soblahov. Bc. Lukáš  uviedol, že za Výbor DHZO prednesie ich požiadavky Miroslav Ďuráči. 
Požiadal o udelenie slova pre menovaného. 
 Hlasovanie poslancov o udelení slova p. Miroslavovi Ďuráčimu:  
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
  
 Miroslav Ďuráči informoval prítomných poslancov o tom, ako funguje DHZ O, v akej 
kategorii je zbor zaradený, ako sa vyvíja a zvyšuje technické vybavenie zboru, ako fungujú 
výjazdy k ohláseným požiarom, o podrobnostiach posledného požiaru v obci na adrese 
Soblahov 148, že sa zúčastňujú aj na likvidáciách požiarov v iných obciach, mestách, 
nevykonávajú už iba činnosť týkajúcu sa požiarov, ale spolupracujú aj s pátracou službou, 
pomáhajú pri povodniach, poskytujú prvú predlekársku pomoc a mnoho ďalších aktivít. DHZ 
O Soblahov je zaradený do kategórie „A“,  z čoho vyplývajú aj určité náležitosti (vyškolenosť 
členov, patričná výstroj, vybavenie a priestor. Uviedol, že doterajšie priestory ktoré využívajú 
sú nepostačujúce, potrebovali by priestory väčšie. V súčasnom priestore uvažujú s rozšírením 
šatní, na schôdzovú činnosť žiadajú priestory súčasného výstavného priestoru Galérie na 
povale - nevyhnutnosť. Uviedol, že jednou z povinností zriaďovateľa je aj vytvorenie 
vhodného priestoru, prečítal povinnosti zriaďovateľa podľa zákona o ochrane pred požiarmi a 
vyslovil, že zo strany obce nie je zájem o prácu hasičov. 
Na uvedené reagoval starosta obce nasledovne: nikdy sme nemali úmysel konať proti 
hasičom, idú od rodiny, riskujú svoj život, vážime si ich a taktiež ich prácu. Sme presvedčený, 
že vytvárame dobré podmienky pre ich činnosť. Aktuálny stav sme si boli osobne pozrieť a o 
uvedenej žiadosti sme následne i rokovali na predchádzajúcom zastupiteľstve. 
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 Bc. Lukáš Beták  uviedol, že Slovenská pátracia služba je súčasťou DHZ, spolupráca 
funguje.  Predniesol úryvok z listu, kde sa píše, že s nepokojením prijali informáciu o 
vysťahovaní SPS, musia ísť do Bratislavy. Nemajú peniaze na prenájom, peniaze dáva Mesto 
TN, TSK, ak sa budeme sťahovat je to naše rozhodnutie, bez peňazí tu nemôžeme byť. 
Hasičom do správy poschodie, sklad by využívali spoločne, vieme pomôcť obci, nemôže 
nechať vybavenie  za 50-60 tis., nemá zaručené, že sa tam nikto nedostane, keď bude 
prístupné aj ostatným zložkám a verejnosti. Mali by problém, ak by mali platiť aj za sklad. 
 Starosta uviedol, že obec nemá problém, keď SPS využíva priestory v galérii, ak 
potrebujete (SPS) mať zabezpečený majetok, tak si musíte nainštalovať vlastné 
zabezpečovacie zariadenie. Cena nájmu je ponížená o 50 %, bola odsúhlasená v obecnom 
zastupiteľstve, spoločné priestory môže využívať aj verejnosť, hlavne občania s tým, že každý 
si priestor musí uviesť do pôvodného stavu, rozhodlo o tom OcZ. V galérii je kalendár, kde sa 
každý z organizácií zapíše podľa záujmu, každý si po sebe urobí poriadok. Keď bude obecná 
akcia, alebo požiadavka občana odovzdá a prevezeme miestnosť A. Kačenová.  
 
Miroslav Ďuráči uviedol, že ako výbor nevedeli, že tam boli poslanci, chceli predniesť 
zásahovosť všetkým, činnosť sa rozširuje, protiplynová služba je nevyhnutnosť, je cenené 
v zložkách, že pátracia služba je u nás, v jarných mesiacoch plánujú uskutočniť Deň 
otvorených dverí, ukázať techniku. V obciach majú problémy, nemajú DHZ, každá obec nad 
500 obyvateľov musí mať DHZ, preto prosia spoločne s pátracou službou o ústretový krok, 
aby urobili, nech sa mladí rozvíjajú. 
Starosta obce reagoval a uviedol, že zastupujeme záujmy celej obce, nielen hasičov. Sme hrdí 
na hasičov, nech padne akékoľvek rozhodnutie, si ich osobne vážim, priestory sú kedykoľvek 
plne k dispozícii koľko budete potrebovať, do kalendára sa môžete zapísať aj na viac dní. 
Daniel Mrázik uviedol, že hasiči nás previedli celou zbrojnicou, vznikli 2 požiadavky – 
využívať miestnosť, predĺžiť garáž, vznikla dohoda. Obec nemá problém, aby využívali 
priestor aj viackrát, budú sa evidovať do kalendára. Chceme vytvoriť reprezentačné priestory, 
priestor nech je k dispozícii aj pre ostatné organizácie, je znepokojený  z toho, aké vyjadrenia 
zo strany hasičov tu zaznievajú, veď sa tam vieme vmestiť všetci. V obci pôsobí viacero 
aktívnych zložiek, zastupujeme 2300 spoluobčanov. 
Miroslav Ďuráči následne viedol, ak by uvedené malo slúžiť občanom musí sa dovybaviť. 
DHZ je zo zákona jediná organizácia, ktorej je obec povinná vytvoriť podmienky pre činnosť.   
 
Vyjadrenia ostatných poslancov: 
Patrik Pleva – bol vo vedení hasičov, možnosť konania spoločenských rodinných akcií 
v jedálni ZŠ končí, galéria je na to uspôsobená, nech ostane prístupná verejnosti, možnosť 
vytvoriť spoločnú výstavu hasiči, obec – história. 
Ing. Martin Judiny – pre oslavy je k dispozícii hostinec, sála, chata, je proti súkromným 
akciám, organizácie môžu využívať priestor. 
Bc. Lukáš Beták – zložky majú k dispozícii priestor v Obecnom dome, tu môžu byť oslavy, 
zariadiť kuchynku. 
Starosta obce – je to slušná kultúrna miestnosť, ktorá má slúžiť všetkým. 
Ing. Juraj Maláň poďakoval za prácu, uvedené sme riešili už viackrát a prichádzame k tomu 
istému, všetci si vážime činnosť DHZ. 
Ing. Juraj Ďuďák, PhD. uviedol, že všetko je len vec nastavenia pravidiel využívania 
priestorov. 
Pripomienky zo strany občana: 
Ing. Ľubomír Adamčík – zebezpečenie jednotlivých sektorov, pripojiť si svoj systém, tých čo 
tam vpustíme tak za to zodpovedajú. 
Pripomienky zo strany občana, člena SPS Martina Betáka: Slovenská pátracia služba si váži, 
že v obci pôsobí, nemajú financie na ďalší priestor – sklad, ktorý doteraz využívajú bezplatne, 
aby na to mysleli, zabezpečiť dvere. Nech chodia aj ostatní, ale majetok aby bol chránený, 
mrzelo by nás keby sme museli odísť. 
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Poslanci pristúpili k prerokovaniu predmetnej Žiadosti o poskytnutie a zverenie do 
užívania nebytové priestory v budove Galérie na povale, najmä bývalého výstavného 
priestoru. Ako dôvod uvádzajú: priestor chcú využívať k plneniu úloh ochrany pred požiarmi 
(školenia, organizácia výcviku a schôdzí, zriadenie operačného pracoviska a pracoviska pre 
činnosť krízového štábu obce).  
Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu za zverenie nebytových priestorov do užívania 
členom DHZ O.  
ZA:          2  ( Bc. Lukáš Beták, Ing.Martin Judiny )  
PROTI:     7 ( Monika Červeňanová Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing. Juraj      
                      Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 Uznesenie č. 56/6-2019 - OcZ  Soblahov A/ neschvaľuje zverenie nebytových 
priestorov (výstavný priestor) v budove Galérie na povale do užívania členom DHZO 
Soblahov. Členovia DHZO  môžu využívať uvedené priestory za účelom organizovania 
školení, výcvikov a schôdzí v zmysle doterajších platných pravidiel návštevníkov Galérie na 
povale.  
 
Druhá časť žiadosti je Žiadosť o zaradenie medzi investičné zámery obce Soblahov na 
budúci rok rozšírenie, resp. predĺženie garáže č.1 (garáž pre CAS 15 Iveco Daily). 
Prístavbou sa garáž dostane na úroveň  súčasného vchodu do galérie, čím sa zlepší prístup. 
Starosta obce informoval prítomných členov DHZ O o tom, že s poslancami sa zhodli  na 
tom, že vyčleníme financie na projekty (štúdiu realizácie daného zámeru).  
 Uznesenie č. 56/6-2019 - OcZ  Soblahov B/ berie na vedomie Žiadosť o zaradenie 
investičného zámeru rozšírenia, resp. predĺženia garáže č.1 (garáž pre CAS 15 Iveco Daily) 
medzi investičné zámery obce Soblahov.  V rozpočte obce  je navýšená položka na projekty 
(štúdiu) realizácie daného zámeru. 
 Hlasovanie poslancov o podporení prístavby garáže-časti B/ uznesenia č. 56/6-2019:   
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
3. Kontrola uznesenia 
 Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 
konaného dňa 23.10.2019 vykonal Jozef Halgoš, kontrolór obce. K uzn. č. 53/5-2019 vo veci 
riešenia havarijného stavu kotolne v bytovom dome Soblahov 740 starosta uviedol, že práce 
na kotolni boli ukončené ( výmena 2 nových kotlov a celého riadiaceho systému). 
K uzn.č. 55/5-2019, ktorého predmetom je  Nákup výbavy vonkajšieho fitnes ihriska 
z poskytnutých fin. prostriedkov, starosta informoval, že stroje budú osadené na mieste na jar 
2020. 
Starosta obce zároveň informoval o vykonanej kontrole z Ministerstva pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka na projekt Vybavenie polytechnickej učebne. Obci boli uznané všetky 
výdavky súvisiace s projektom. 
 
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce a o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom 
materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Soblahov na kalendárny 
rok 2020  
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 Návrh predmetného VZN bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým vyvesením na 
úradnej tabuli a www. soblahov.sk. K návrhu neboli uplatnené žiadne pripomienky. Cirkevná 
materská škola sv. Mikuláša v Soblahov bude financovaná v zmysle schváleného VZN na 
základe predloženej žiadosti o pridelenie dotácie na prevádzku a mzdy CMŠ. 
Starosta uviedol, že navýšenie na žiaka je o 11 € na žiaka /7% oproti predchádzajúcemu roku.  
 Uznesenie č. 57/6-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Soblahov č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení  výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení so 
sídlom na území obce Soblahov na kalendárny rok 2020.  
 Hlasovanie poslancov o VZN   č. 3/2019:  
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov 

 Návrh predmetného VZN bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým vyvesením na 
úradnej tabuli a www. soblahov.sk. Starosta obce predstavil prehľad daní a poplatkov v  
okolitých obciach. Informoval o výpovedi, ktorú nám dala OZV, v súčasnosti nás bude  
zastrešovať spoločnosť Asekol. Vo VZN je návrh poplatku za komunálny odpad na rok vo 
výške 24 €, ktorý bude podľa jeho názoru nepostačujúci. Triedenie za r. 2018 predstavuje 
28,8 %, je potrebné triediť čo najviac, znižuje sa tým poplatok za skládkovanie, ak 
dosiahneme  triedenie nad 30 % bude cena nižšia. Od r. 2020 prechádzame na iný typ zberu, 
každá domácnosť dostane žlté vrecia na plasty, ktoré raz za mesiac vyložia a zberná 
spoločnosť ich spolu s VOK odvezie, musíme separovať viac – postupne sa stiahnu nádoby na 
triedený zber (plast) cca 30 ks, vývoz VOK v stredu 2x mesačne.  
K návrhu VZN boli uplatnené pripomienky od Ing.Ľubomíra Adamčíka, ktoré boli 
vyhodnotené. Ako opodstatnená bola – vypustiť bod 3 c) v Čl.6 predmetného VZN  a ostatné 
boli vyhodnotené ako neopodstatnené.  
Zo strany poslancov boli uplatnené pripomienky, ktoré boli zahrnuté do návrhu VZN. 
Pripomienky a zmeny k návrhu VZN tvoria prílohu materiálov OcZ 6/2019. 
Po diskusii starosta vyzval poslancov k hlasovaniu za zmeny a pripomienky oproti 
zverejnenému návrhu.  
 Hlasovanie poslancov o pripomienkach k návrhu VZN 4/2019:  
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
Pripomienky boli prijaté. 
 Uznesenie č. 58/6-2019 - OcZ Soblahov A/ schvaľuje pripomienky a zmeny k návrhu 
VZN obce Soblahov č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov. 
 Uznesenie č. 58/6-2019 - OcZ Soblahov B/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Soblahov č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov. 
 Hlasovanie poslancov o  VZN 4/2019:  
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
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ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o miestnom poplatku za rozvoj na 
území obce Soblahov  
 Návrh predmetného VZN bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým vyvesením na 
úradnej tabuli a www. soblahov.sk. VZN upravuje podmienky určovania a vyberania poplatku 
za rozvoj na území obce Soblahov vo vybraných lokalitách.  Predmetom poplatku za rozvoj je 
pozemná stavba na území obce Soblahov, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie. 
Financie budú použité na rozvoj obce – kapitálové výdavky na cesty, chodníky... Vo VZN je  
návrh sadzby poplatku za rozvoj vo výške 30 €/m2. K návrhu VZN bola uplatnená 
pripomienka zo strany poslanca Ing. Juraja Maláňa - doplniť do VZN  územia, pre ktoré sa 
bude poplatok vyberať nasledovne:  Za chodníkom, Pod Palmovskou. 
Ostatné  návrhy poslancov: Ing. Martin Judiny – sadzba poplatku 20 €/m2, Marián Jantošovič 
– 25 €. 
 Hlasovanie poslancov o  návrhu VZN 5/2019:  
ZA:       6  ( Monika Červeňanová,  Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik,   
                    Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          3 ( Marián Jantošovič,  Ing.Martin Judiny, Bc. Lukáš Beták ) 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 Uznesenie č. 59/6-2019 - OcZ Soblahov A/ schvaľuje pripomienky a zmeny k návrhu 
VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Soblahov. 
B/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 5/2019 o miestnom poplatku 
za rozvoj na území obce Soblahov. 

 
7. Programový rozpočet obce Soblahov na roky 2020 – 2022 
 Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021-2022 predniesol 
starosta obce. Informoval, že návrh rozpočtu na roky 2020 -  2022 bol zverejnený spôsobom 
obvyklým v obci po dobu 15 dní vyvesením na úradnej tabuli a na web stránke obce.  
Starosta obce informoval o predpokladanom výnose dane a oboznámil poslancov s návrhom 
na pridelenie príspevkov organizáciám na základe ich žiadostí, v návrhu rozpočtu sú na 
základe finančnej komisie sumy, ktoré boli poskytnuté aj na r.2019. Po diskusii poslancov 
bola konštatovaná možnosť navýšenia financií pre jednotlivé organizácie cca o 10 % . 
OŠK požiadavka 9500 €  zverejnený rozpočet 7 500 €      navýšenie cca 10 %   8 250 € 
Daniel Mrázik uviedol, že na fungovanie klubu je potreba 15 tis. €. 
DHZ  požiadavka 9920 €,  zverejnený rozpočet  6800 €,  navýšenie cca 10 %   7500 € 
Ing. Martin Judiny predniesol dôvod navýšenia požadovaného rozpočtu: kúpa-oprava 
čerpadla do vozidla IVECO (v súčasnosti nie je pojazdné), zvýšenie cien pohonných hmôt, 
kúpa rozbrusovačky. 
Na uvedené reagoval starosta, ktorý uviedol, že dostavajú + 5000 € zo štátneho rozpočtu. 
FSk Dolinečka požiadavka 700 €,    zverejnený rozpočet 700 €,    navýšenie cca 10 %   750 € 
SZCH bez žiadosti, zverejnený rozpočet 100 €                        navýšenie  cca 10 %   150 € 
SZZ požiadavka 186 €,  zverejnený rozpočet 100 €        navýšenie cca 10 %   150 €  
Jednota dôchodcov požiadavka 1400 €,  zverejnený rozpočet  1200 €,   navýšenie cca 10 %   
1350 € 
DFS Melenčárik požiadavka 2800 € (v tom aj vybavenie folkl. skupín), zverejnený rozpočet  
500 €,   navýšenie cca 10 %   550 € 
Vybavenie folklórnych skupín pre Melenčár, Melenčárik, FSk Dolinečka – označené veci 
a budú vedené v inventarizácii. 
FSk Melenčár požiadavka 1500 €, zverejnený rozpočet  1200 €,  navýšenie cca 10 %  1300 € 
IŠK požiadavka 1050 €,   zverejnený rozpočet  400 €,   navýšenie cca 10 %   450 € 
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Príspevky budú zapracované v rozpočte, organizácie budú oboznámené o výške pridelenej 
dotácie písomne.  
 
Požiadavka MUDr. Moniky Lackovej – klimatizácia v ambulancii, cenová ponuka cca 2700 
€, suma bude zahrnutá v rozpočte obce.  
 
Po diskusii k návrhu rozpočtu obce, starosta uviedol, že oproti zverejnenému rozpočtu nastali 
zmeny aj z dôvodu upraveného výnosu dane,  ostatné pripomienky a návrhy poslancov OcZ 
oproti zverejnenému návrhu rozpočtu boli taktiež zapracované. Zverejnený rozpočet 
a rozpočet po úpravách je súčasťou materiálov OcZ 6/2019. Rozpočtové príjmy a Rozpočtové 
výdavky spolu činia 1 818 721,00 €. 
 
 Poslanci pristúpili k hlasovaniu za zverejnený návrh rozpočtu spolu s predloženými 
pripomienkami a zmenami. 
 Hlasovanie poslancov o zverejnenom návrhu rozpočtu na rok 2020: 
ZA:      4  ( Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik )                   
PROTI:  5  ( Bc. Lukáš Beták, Marián Jantošovič, Ing.Martin Judiny, Patrik Pleva,  
          Mgr. Ľubomír Šedivý ) 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
Návrh nebol prijatý. 
 
Poslanci pristúpili k hlasovaniu za predložený rozpočet s navýšením pre jednotlivé 
organizácie pôsobiace v obci cca o 10 %  a za zmeny a pripomienky k návrhu rozpočtu: 
 Hlasovanie poslancov o navýšení  súm jednotlivým organizáciám v rozpočte na rok 
2020 a za zmeny a pripomienky k návrhu rozpočtu: 
ZA:  5 ( Bc. Lukáš Beták, Marián Jantošovič, Ing.Martin Judiny, Patrik Pleva,  
                 Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:       3  (Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Ing., Daniel Mrázik )                           
ZDRŽAL SA:   1 ( Ing. Juraj Maláň )      
NEHLASOVALI: 0  
Návrh bol prijatý, sumy pre jednotlivé organizácie budú navýšené, pripomienky zapracované 
do návrhu. 

Uznesenie č. 60/6-2019 - OcZ Soblahov A/ schvaľuje  pripomienky a zmeny k návrhu 
rozpočtu obce Soblahov na rok 2020. 
  
Jozef Halgoš, hlavný kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce  na 
roky 2020, 2021 a 2022. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, príjmy prevyšujú 
výdavky, kapitálový rozpočet je schodkový, nakoľko výdavky sú vyššie ako príjmy. Finančné 
operácie sú súčasťou rozpočtu obce, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov. Jozef Halgoš, 
hlavný kontrolór obce odporúča OcZ predložený návrh rozpočtu, vrátane programov na rok 
2020 schváliť spolu so zapracovanými pripomienkami a zmenami. Stanovisko je súčasťou 
materiálov OcZ 6/2019.  
 Uznesenie č. 60/6-2019 - OcZ Soblahov B/ berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Soblahov na roky 2020, 2021, 2022 s pripomienkami 
a zmenami v návrhu rozpočtu.  
 Hlasovanie poslancov o stanovisku hl.kontrolóra k rozpočtu na roky 2020,2021, 2022: 
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
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Po prednesení stanoviska kontrolóra obce a schválení pripomienok sa pristúpilo k hlasovaniu 
za samotný rozpočet. 
 Uznesenie č. 60/6-2019 - OcZ Soblahov C/ schvaľuje rozpočet  obce Soblahov  
vrátane programov a podprogramov na rok 2020.      
  Hlasovanie poslancov o rozpočte obce na rok 2020:   
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
Rozpočet je tvorený ako viacročný, skladá sa z programov a podprogramov na ďalšie roky 
2021 a 2022. 
 Uznesenie č. 60/6-2019 - OcZ Soblahov D/ berie na vedomie viacročný rozpočet 
vrátane programov a podprogramov na roky 2020 - 2022. 
 Hlasovanie poslancov o viacročnom rozpočte:   
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
Zverejnený návrh rozpočtu a rozpočet s pripomienkami a zmenami je súčasťou materiálov 
OcZ 9/2019.    
 
Ing. Juraj Maláň upozornil, že nie všetky priority vyplývajúce zo záverov stavebnej komisie 
sú zahrnuté v návrhu rozpočtu: oplotenie cintorína, nadstavba ŽŠ, presťahovanie detského 
ihriska a nákup nových prvkov, nový chodník na cintoríne, škola doteraz nedala požiadavku, 
čo treba vytvoriť v nadstavbe budovy, dorovnať dane, z rezervy cintorín, škola. 
 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2020 
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2020 
predniesol Jozef Halgoš. Zo strany poslancov nevznikli ďalšie požiadavky na kontrolnú 
činnosť. Tvorí súčasť materiálov OcZ. 
 Uznesenie č. 61/6-2019 - OcZ Soblahov A/ prerokovalo návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2020. 
B/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2020. 
 Hlasovanie poslancov o pláne kontrolnej činnosti  na I. polrok 2020: 
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
9. Voľba hlavného kontrolóra obce Soblahov  
 Uznesením č. 42/4-2019 obecné zastupiteľstvo vyhlásilo v zmysle §18 a) ods. 2 
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení voľbu hlavného kontrolóra 
obce Soblahov na deň 11.12.2019 a súčasne ustanovili podrobnosti o spôsobe a vykonaní 
voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 
tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce 
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Pred 
uskutočnením voľby treba schváliť volebnú komisiu pre vykonanie voľby hlavného 
kontrolóra.  
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Starosta navrhol členov komisie pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra nasledovne: 
predseda Daniel Mrázik, členovia: Monika Červeňanová, Ing. Juraj Maláň.  
 Uznesenie č. 62/6-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje volebnú komisiu pre vykonanie 
voľby hlavného kontrolóra obce Soblahov v zložení:  predseda: Daniel Mrázik,        
členovia:   Monika Červeňanová, Ing. Juraj Maláň. 
 Hlasovanie poslancov o zložení komisie pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra:    
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
Do 20.11.2019 bola na obec Soblahov doručená jedna žiadosť uchádzača na funkciu hlavného 
kontrolóra obce Soblahov. Členovia volebnej komisie posúdili podanú prihlášku a splnenie 
podmienok kandidáta. Predseda komisie konštatoval splnenie náležitosti prihlášky a jej 
doručenie v stanovenom termíne. 
 Uznesenie č. 63/6-2019 – OcZ Soblahov A/ berie na vedomie prihlášku uchádzača o 
funkciu hlavného kontrolóra obce Soblahov,  
B/ konštatuje, že v stanovenom termíne podal kompletnú prihlášku s požadovanými 
dokladmi a prílohami jeden uchádzač. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:   
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
  
 Poslanci obdržali hlasovacie lístky s menom kandidáta, kde zakrúžkovaním vyjadrili 
voľbu  uvedeného kandidáta. 
Členovia volebnej komisie uskutočnili vyhodnotenie voľby a predseda Daniel Mrázik vyhlásil 
výsledok voľby nasledovne: Kandidát Jozef Halgoš získal 9 hlasov, čo je súhlas všetkých 
poslancov obecného zastupiteľstva.  
 Uznesenie č. 64/6-2019 - OcZ obce Soblahov volí v zmysle § 18a  zákona SNR č. 
369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, Jozefa Halgoša, nar.: 20.12.1955, bytom 
Soblahov 544, do funkcie  hlavného kontrolóra obce Soblahov od 1.2.2020. 
 
10. Žiadosti od občanov a organizácií 
 Žiadosť Kataríny Kašičkovej a Alexandra Kašičku, Soblahov 28 o odpredaj 
nehnuteľností –  novovytvoreného pozemku parc. C KN č. 5215/6 o výmere 29 m2 – 
zastavaná plocha, parc. C KN č. 5215/7 o výmere 28 m2 – zastavaná plocha a parc. C KN č. 
5162/5 o výmere 28 m2 -  zastavaná plocha v katastrálnom území obce Soblahov. Menovaní 
v žiadosti uvádzajú, že predmetné pozemky sú priľahlé k pozemkom v ich vlastníctve a  
užívajú ich spolu so svojimi predchodcami viac ako 40 rokov. Odpredaj  bol schválený v  
OcZ 23.10.2019. Dňa 5.12.2019 bol žiadateľmi doručený aktualizovaný geometrický plán 
s rovnaným číslom, kde sú iné výmery dvoch parciel (C KN 5215/6, 5162/5), celková výmera 
ostáva nezmenená. Uvedený geometrický plán je už aj overený príslušným katastrom. Na 
základe uvedeného rozdielu pristúpili poslanci k zrušeniu pôvodných uznesení.  
 Uznesenie č. 65/6-2019 - OcZ ruší Uznesenie č. 48/5-2019 a Uznesenie č. 49/5-2019 
z 23.10.2019 vo veci určenia a schválenia odpredaja pozemkov do vlastníctva Kataríny 
Kašičkovej a Alexandra Kašičku, obaja Soblahov 28.  
 Hlasovanie poslancov o zrušení uznesení: 
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
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ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
Zámer odpredať pozemok -  parcela č. KN-C 5215/6, parcela č. KN-C 5215/7 a parcela č. 
KN-C 5162/5 v katastrálnom území Soblahov, ako prípad hodný osobitného zreteľa bol 
zverejnený na webovej stránke obce a na  úradnej tabuli obce dňa 7.10.2019.  
   Uznesenie č. 66/6-2019 - OcZ určuje odpredaj pozemkov -  novo vzniknutá parcela č. 
KN-C 5215/6, zastavaná plocha o výmere 29 m2, novo vzniknutá parcela č. KN-C 5215/7, 
zastavaná plocha o výmere 28 m2 a novo vzniknutá parcela č. KN-C 5162/5, zastavaná 
plocha o výmere 29 m2 v katastrálnom území Soblahov,  ktoré boli vytvorené odčlenením 
z pôvodných pozemkov parc. č. KN-C 5215/1 a KN-C 5162 ( KN-E 2-3460 ), vlastnícky 
patriacich obci Soblahov, zapísaných na liste vlastníctva č.1 , na základe Geometrického 
plánu č. 308/2019 vypracovaného GEOSTA-Ing. Radovan Stacho, Tematínska 1987/10, 
Nové Mesto nad Váhom, dňa 22.10.2019, overeného pod číslom 1512/2019, dňa 11.12.2019, 
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 Katarínu Kašičkovú, rod. Mrázikovú 
a Alexandra Kašičku, obaja bytom Soblahov 28.  
Dôvod osobitného zreteľa: odpredávané pozemky parcela č. KN - C 5215/6, KN-C 5215/7 
a KN-C 5162/5 sú priľahlé k pozemku parcela č. KN-C 5212 vo vlastníctve žiadateľov. Na 
uvedených parcelách (KN-C 5215/6,  KN-C 5215/7) stojí časť rodinného domu vo vlastníctve 
žiadateľov. Predmetné parcele sú ohradené plotom a sú dlhodobo užívané terajšími majiteľmi 
a ich predchodcami. 
Zámer odpredať pozemok -  parcela č. KN-C 5215/6, parcela č. KN-C 5215/7 a parcela č. 
KN-C 5162/5 v katastrálnom území Soblahov, ako prípad hodný osobitného zreteľa bol 
zverejnený na webovej stránke obce a na  úradnej tabuli obce dňa 7.10.2019.  
 Hlasovanie poslancov o určení odpredaja pozemkov -  parcela č. KN - C 5215/6, KN-
C 5215/7 a KN-C 5162/5, ako prípadu osobitného zreteľa:   
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 

 
Poslanci pristúpili k hlasovaniu za samotný odpredaj pozemkov - parcela č. KN-C 
5215/6, KN-C 5215/7 a KN-C 5162/5. 
 Uznesenie č. 67/6-2019 – OcZ Soblahov schvaľuje odpredaj pozemku - novo 
vzniknutá parcela č. KN-C 5215/6, zastavaná plocha o výmere 29 m2, novo vzniknutá parcela 
č. KN-C 5215/7, zastavaná plocha o výmere 28 m2 a novo vzniknutá parcela č. KN-C 5162/5, 
zastavaná plocha o výmere 29 m2 v katastrálnom území Soblahov, do vlastníctva Kataríne 
Kašičkovej, rod. Mrázikovej a Alexandrovi Kašičkovi, obaja bytom Soblahov 28 za cenu 20 
€/m2. Celková kúpna cena je vo výške 1720 €. 
 Hlasovanie poslancov o odpredaji pozemkov -  parcela č. KN-C 5215/6, 5215/7 a  
5162/5:   
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
  
 Žiadosť Jozefa Fabu a Anny Fabovej, obaja bytom Soblahov 14 o odpredaj 
novovytvoreného pozemku registra C KN parc. č. 2149/71 a 2174/72 podľa GP č. 48035637-
134-19. Ako dôvod uvádzajú, že uvedené parcely sú priľahlé k pozemku v ich vlastníctve a na 
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uvedenej parcele stojí časť rodinného domu, parcele dlhodobo užívajú cca 40 rokov a sú 
ohradené plotom. Geometrickým plánom sú parcely zamerané ako sú užívané. Zámer 
odpredať pozemok -  parcela č. KN-C 2149/71 a parcela č. KN-C 2149/72 v katastrálnom 
území Soblahov, ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na webovej stránke 
obce a na  úradnej tabuli obce dňa 25.11.2019.  
 Uznesenie č. 68/6-2019 - OcZ obce Soblahov určuje odpredaj pozemkov -  novo 
vzniknutá parcela č. KN-C 2149/71, zastavaná plocha o výmere 19 m2 a novo vzniknutá 
parcela č. KN-C 2149/72, zastavaná plocha o výmere 143 m2 v katastrálnom území Soblahov,  
ktoré boli vytvorené odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. KN-C 2149/27, vlastnícky 
patriaceho obci Soblahov, zapísaného na liste vlastníctva č.1 , na základe Geometrického 
plánu č. 48035637-134-19 vypracovaného Ivanom Opatovským GEODET, Soblahov 282, 
913 38  Soblahov 282, dňa 8.10.2019, 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 
Jozefa Fabu a Annu Fabovú, rod. Jánošíkovú, obaja bytom Soblahov 14.  
Dôvod osobitného zreteľa: odpredávaný pozemok parcela C KN č. 2149/71 a 2149/72 sú 
priľahlé k pozemku parc. C KN 5140 vo vlastníctve žiadateľov,  na uvedených parcelách stojí 
časť rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov. Predmetné parcely sú ohradené plotom a sú 
dlhodobo užívané terajšími majiteľmi a ich predchodcami. 
 Hlasovanie poslancov o určení odpredaja pozemkov -  parcela č. KN - C 2149/71, KN-
C 2149/72, ako prípadu osobitného zreteľa:   
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
Poslanci pristúpili k hlasovaniu za samotný odpredaj pozemkov - parcela č. KN-C 
2149/71, KN-C 2149/72. 
 Uznesenie č. 69/6-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje odpredaj pozemku - novo 
vzniknutá parcela č. KN-C 2149/71, zastavaná plocha o výmere 19 m2 a novo vzniknutá 
parcela č. KN-C 2149/72, zastavaná plocha o výmere 143 m2 v katastrálnom území Soblahov, 
do vlastníctva Jozefovi Fabovi a Anne Fabovej, rod. Jánošíkovej, obaja bytom Soblahov 14 za 
cenu 20 €/m2. Celková kúpna cena je vo výške 3 240 €. 
 Hlasovanie poslancov o odpredaji pozemkov -  parcela č. KN-C 2149/71,  2149/72:   
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Žiadosť Mgr. Lucie Moravanskej o pridelenie obecného bytu. Jozef Halgoš 
uviedol, že menovaná spĺňa podmienky na pridelenie bytu v zmysle príslušného VZN 
o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce Soblahov. Byt bol uvoľnený po p. Orgonášovi.  
 Uznesenie č.70/6-2019 - OcZ schvaľuje pridelenie garsónky č. 14 o výmere 38,90 m2 
na 3. poschodí v bytovom dome č. 740,  Mgr. Lucii Moravanskej, M.R.Štefánika 814/8, Nové 
Mesto nad Váhom, od 1.1. 2020. 
 Hlasovanie poslancov o pridelení bytu: 
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
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11. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva 
 Ing. Martin Judiny predložil poslancom na zváženie fungovanie skladu do bezplatného 
užívania hasičom a SPS. 
Bc. Lukáš Beták upozornil, že si myslí, že kľúče od galérie musí mať viac ľudí. 
Starosta reagoval, že by si mali urobiť vlastné zabezpečenie priestorov, z dôvodu, že tam máte 
majetok značnej hodnoty.  
Ing. Martin Judiny opätovne uviedol, že nesúhlasí so súkromnými akciami  v galérii. 
Marián Jantošovič uviedol, že každý je zodpovedný pri prenájme za daný priestor. 
Starosta opätovne potvrdil, že priestory môžu členovia DHZ využívať vždy podľa potreby. 
 
12. Rôzne 
 Zápis materiálov roku 2017 do kroniky obce. Starosta informoval poslancov, že  
doručené pripomienky sú zapracované a kronika je pripravená na schválenie. 
 Uznesenie č. 71/6-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje zápis materiálov roku 2017 do 
kroniky obce. 
 Hlasovanie poslancov o zápise materiálov do kroniky: 
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
 Rezervný fond - schválenie tvorby a čerpania RF podľa predloženého návrhu. 
 Uznesenie č. 72/6-2019 - OcZ Soblahov schvaľuje tvorbu a čerpanie rezervného 
fondu vo výške 16 071,46 € a zároveň čerpanie RF vo výške 16 071,46 € na úhradu nákladov 
podľa prílohy Rezervný fond v roku 2019 – tvorba a čerpanie z 21.11.2019. 
             Hlasovanie poslancov o použití rezervného fondu: 
ZA:   8  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
                Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVAL: 1 ( Patrik Pleva ) 
 
 Oznámenie ŽŠ s MŠ Soblahov o úprave rozpočtu v 11+12/2019 prenesené 
kompetencie. Na základe oznámenia Okresného úradu Trenčín, odb. školstva o úprave 
pridelených normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na kalendárny rok 2019 
bol upravený rozpočet školy.  
 Uznesenie č. 73/6-2019 - OcZ Soblahov berie na vedomie úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ 
Soblahov v 11+12/2019 – prenesené kompetencie č.j.:GA/210/2019/Iž. 
 Hlasovanie poslancov o úprave rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov: 
ZA:   8  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
                Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVAL: 1 ( Patrik Pleva ) 

Poverenie starostu obce na úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením na rok 
2019.  Uvedené je potrebné, aby daný rok bol uzavretý. 
 Uznesenie č.74/6-2019 - OcZ Soblahov poveruje starostu obce Mariana Hudeca v 
zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov upraviť rozpočet obce Soblahov na rok 
2019 Rozpočtovým opatrením č.4/2019 v príjmovej a výdavkovej časti podľa skutočne 
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prijatých a čerpaných finančných prostriedkov k 31.12.2019. V prípade nevyhnutných 
výdavkov upraviť rozpočet v programoch na jednotlivých funkciách a položkách podľa 
skutočnosti a upraviť rozpočet rozpočtovej organizácie v časti bežné výdavky a v časti bežné 
príjmy podľa skutočnosti k 31.12.2019. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
  Návrh starostu obce na vyplatenie odmeny hl. kontrolórovi za rok 2019 – návrh 
starostu je vo výške 20 %.   
 Uznesenie č.75/6-2019 - OcZ schvaľuje kontrolórovi obce Soblahov odmenu vo 
výške 20 % zo mzdy za rok 2019. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:   9  ( Monika Červeňanová, Bc. Lukáš Beták, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič,    
       Ing.Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý )                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0 
 
Ing. Martin Judiny – pasportizácia v obci, umiestnili do ulice Železničná II. značku STOP. 
Starosta uviedol, že mal podnety od občanov, je tam zlý výhľad aj z dôvodu umiestnených 
smetných nádob, značka Daj prednosť v jazde nič nerieši a navrhuje ju preložiť na stredný 
stĺp osvetlenia.  
 
Daniel Mrázik informoval o prvej návšteve delegácie zo Slovinska z mesta Kuzma v dňoch 
25. a 26.10. 2019, spolupráca by mohla pokračovať návštevou u nich. 
Partnerská spolupráca s Buchlovicami pokračuje a mala by sa naďalej rozvíjať v oblasti 
kultúry, športu a spolupráce medzi základnými školami. 
Poďakoval všetkým, predovšetkým ženám, ktoré pomohli pri výstave k Vianociam, kde bola 
zrealizovaná aj finančná zbierka na pomoc pre poškodených pri výbuchu plynu v Prešove. 
 
Ing. Juraj Maláň taktiež poďakoval ženám za výstavu spojenú s predajom, super nápadom 
bola aj zbierka. Požiadal o prehľad akcií na ďalší rok, či sa ráta s pomocou ostatných, aby 
vedeli dopredu. Informoval, že z VÚC Trenčín vyčlenili financie na prechody pre chodcov, 
osvetlenie by bolo riešené spolu s obcou. Informoval, že po realizácii cesty R3 ( Drietoma – 
Trenčín ) by mala byť v pláne ( r. 2021 ) zahrnutá aj rekonštrukcia cesty na Mníchovu Lehotu. 
V pláne rozvoja kraja na r. 2022 by mala byť aj rekonštrukcia cesty Soblahov – TN.  
 
 Informácie starostu obce: Posúdenie zdravotného stavu platanu  z dôvodu 
rozsiahlych trhlín na hlavných kmeňoch. Obec požiadala o stanovisko CHKO Biele Karpaty. 
Platan nie je na obecnom pozemku. Poslanci odporučili dať vypracovať znalecké posúdenie.  
Cenová ponuka na vypracovanie znaleckého posudku, ktorého súčasťou je zhodnotenie 
aktuálneho stavu predmetného stromu z hľadiska prevádzkových rizík v čase šetrenia 
(stabilita stromu v priamej korelácii s charakterom a využitím stanovišťa - potenciálnych 
cieľov pádu) a návrh a špecifikácia adekvátnych opatrení (arboristických zásahov alebo 
ostatných opatrení) vyplývajúcich zo zisteného stavu v zmysle platných noriem, európskych 
arboristických štandardov a aktuálne platnej legislatívy. Hodnotenie zahŕňa prístrojové 
vyšetrenie stavu nosných pletív kmeňov pomocou rezistografu. Predpokladaná cena je 350 €, 
je potrebné zahrnúť do rozpočtu. Starosta spolu s poslancami konštatovali, že je to dôležité 
z hľadiska bezpečnosti pre všetkým obyvateľov ale i návštevníkov obce. 
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Rokovanie s Mestom TN – cyklochodník smer TN, ktorý mal viesť po ľavej strane  a prejsť 
na pravo, TN podal nový návrh  poza chmeľnicu  až do TN, kde majú svoj chodník 
(pozemok). 
Podali sme žiadosť na TVK, a.s. o zaradenie do plánu investícií na pomoc pri 
odkanalizovaní Domu seniorov vytvorením novej vetvy (len po jednej strane, od Hrocha 
smerom k domu seniorov), náklad cca 500 tis. € (odkanaliz.bytovky 129,130, škola). 
Uskutočnilo sa stretnutie s technickou riaditeľkou TVK a.s., ktorá dá k danému zámeru 
kladný návrh a podporí aktivitu, aby sa našli investície na vybudovanie novej vetvy, aby 
predstavenstvo TVK zaradilo akciu do plánu investícií na obdobie ďalších rokov.  
Žiadosť na projekt Splašková kanalizácia v obci bola odoslaná na Environmentálny fond SR 
(Železnižná + dorobenie Kúrie), v súčasnosti obec žiadosť dopĺňa.  
Ing. Juraj Maláň sa zaujímal o oprávnenosť čerpania na kanalizáciu z MŽP SR. 
Starosta uviedol, že nie sme oprávnený čerpať financie z MŽP, naďalej platí, že obec nie je 
zaradená v v aglomeráciách. 
Projekt na nákup techniky pre obec zatiaľ nie je vyhodnotený. 
Obec bude mať nového audítora. 
Veľké pozemkové úpravy - Soblahov je zaradený medzi 120 schválenými obcami pre 
uvedený projekt. 
 
Do ďalšieho OcZ predložiť návrhy na zmeny členov v komisiách OcZ , predsedovia nech 
si predložia návrhy na doplnenie, príp. výmenu členovv súvislosti aj so zmenami obsadenia 
na úrade. 
Ing. Juraj Maláň – doplnenie do stavebnej komisie člena Mariána Jantošoviča. 
 
Inventarizácia majetku – k budúce roku pripraviť. 
 
13. Diskusii 
 V diskusii nevystúpil nikto. 
 
14. Záver 
 Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutí a taktiež za prácu 
počas celého roka. 
 
Marian Hudec,  dňa 30.12.2019  
Starosta obce Soblahov                       ................................................. 
 
 
OVEROVATELIA 

 
   

Monika Červeňanová, v.r.,dňa 30.12.2019   ................................................... 
 
 
Daniel Mrázik, v.r., dňa 30.12.2019    ................................................ 

 
 
 
 
 
 

Zapísala: Zuzana Hrnčárová, v.r., dňa 27.12.2019  
 
 


