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ZÁPISNICA č.4/2021 
 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 22.9.2021 
o 17:30 h. na Obecnom úrade v Soblahove. 
PRÍTOMNÍ:  
Marian Hudec - starosta obce  
Monika Červeňanová - poslankyňa OcZ 
doc. Ing. Juraj Ďuďák, PhD. - poslanec OcZ  
Marián Jantošovič - poslanec OcZ  
Ing. Juraj Maláň - poslanec OcZ  
Daniel Mrázik -  poslanec OcZ  
Patrik Pleva  - poslanec OcZ  
Mgr. Ľubomír Šedivý - poslanec OcZ   
 
NEPRÍTOMNÍ :  
Mgr. Lukáš Beták - poslanec OcZ  
Ing. Martin Judiny - poslanec OcZ  
Jozef  Halgoš - kontrolór obce  
 
OSTATNÁ PRÍTOMNÁ: 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 15.9.2021 
4. Zmeny a doplnky Územného plánu obce Soblahov  
5. Žiadosti od občanov a organizácií 
6. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver 
 Hlasovanie poslancov o programe:   
ZA:              7   ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Marián  Jantošovič,                   
                              Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
  
 Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslankyňu Moniku Červeňanovú 
a poslanca Mgr. Ľubomíra Šedivého.  
 Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:   
ZA:              7   ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Marián  Jantošovič,                   
                              Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
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2. Kontrola uznesenia 
 Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 
konaného dňa 23.6.2021 vykonal Daniel Mrázik, zástupca starostu. Ku kontrole uznesení 
neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. 
 
 3. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 15.9.2021 
 Čerpanie rozpočtu obce Soblahov v časti Bežné príjmy, Bežné výdavky, Kapitálové 
výdavky a Výdavkové finančné operácie k 15.9.2021 predniesol starosta obce Marian Hudec. 
Rozpočtové príjmy spolu činia  1 357 397,12 € a Rozpočtové výdavky  1 040 807,61 €.  
Ing. Juraj Maláň sa informoval v akom stave je strecha na bytovom dome č. 741. Starosta 
uviedol, že zatiaľ boli urobené opatrenia  vo vlastnej réžii, oslovil firmy o cenovú ponuku, nie 
sú na trhu plechy ani kapacity na tento rok. Urobíme verejné obstarávanie na opravu strechu, 
požiadal poslancov o kontakty na firmy, ktoré by uvedené vedeli zrealizovať.  
V rámci čerpania starosta informoval o poskytnutej dotácii vo výške  3 tis. € z TSK na Oslavy 
40. výročia založenia FSk Dolinečka, nekupoval sa im žiadny dar, predložili návrh možnosti  
ísť na výlet, plánované v rozpočte 1 000 €, poslanci súhlasia s použitím čiastky na výlet. Z 
dotácie bude spracovaný videozáznam - Dolinečka od začiatkov až po súčasnosť.  V pondelok 
20.9.2021 bola FSk ocenená v rámci podujatia Flores Musarum, na ktorom predseda TSK 
Ing. Jaroslav Baška odovzdal ocenenia kultúrno-osvetovým pracovníkom a kolektívom za rok 
2021. K čerpaniu rozpočtu nemali poslanci OcZ iné pripomienky 
 Uznesenie č. 21/4-2021 - OcZ Soblahov berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce 
Soblahov k 15.9.2021. 
 Hlasovanie poslancov o čerpaní rozpočtu obce k 15.9.2021:   
ZA:              7   ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Marián  Jantošovič,                   
                              Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 

  Rezervný fond v roku 2021 – tvorba a čerpanie č.1 podľa rozpisu z 9.9.2021. 
 Uznesenie č. 22/4-2021 - OcZ Soblahov schvaľuje tvorbu a čerpanie rezervného 
fondu obce Soblahov vo výške 113 578,91 € na úhradu nákladov podľa prílohy:  Rezervný 
fond v roku 2021 – tvorba a čerpanie č. 1 z 9.9.2021. 
 Hlasovanie poslancov o tvorbe a čerpaní rozpočtu č.1: 
ZA:              7   ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Marián  Jantošovič,                   
                              Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 Oznámenie Riaditeľstva ZŠ s MŠ Soblahov o úprave rozpočtu v 9/2021 
z 17.9.2021 – prenesené kompetencie - z položky mzdy na prevádzkové náklady - opravu 
osvetlenia, ostatné potrebné opravy v triedach. Poslanci nemajú k úprave pripomienky. 
           Uznesenie č. 23/4-2021 - OcZ Soblahov berie na vedomie Oznámenie ZŠ s MŠ 
Soblahov o úprave rozpočtu v 9/2021 - prenesené kompetencie č.j.: GA/88/2021/Iž 
z 17.9.2021. 

Hlasovanie poslancov o úprave rozpočtu ZŠ s MŠ: 
ZA:              7   ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Marián  Jantošovič,                   
                              Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
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 Projekty – verejné obstarávania  - informácie starostu: 
 Cenová ponuka na výmenu športovej podlahy v telocvični ZŠ v predpokladanej 
sume 42 088,40 €. Potreba dofinancovania zo strany obce cca 22 tis. €. Poslanci 
s dofinancovaním súhlasia - úprava rozpočtu. 
 Splašková kanalizácia – na celé Slovensko bolo Envirofondom pridelených iba 900 
tis.€ na program oprava, budovanie vodovodov a kanalizácií napriek tomu, že zdvihli limit 
možnosti čerpania z 200 tis. na 500 tis. €. Z fondu na ochranu a využívanie vôd z 295 žiadostí 
129 úplne vyradili a zo 166, ktoré splnili všetky podmienky žiadosti  (medi nimi aj Soblahov) 
čiastočne  uspokojili iba dve obce z celého Slovenska spolu v objeme 406 tisíc €.  Viac dali 
obce do projektov. Keďže neboli obci pridelené financie budeme pokračovať 
s rekonštrukciou miestnej komunikácie ku škole a Kolónie ako bolo dohodnuté a 
vysúťažené v minulom roku - MK od hl. cesty po križovatku pred školou, MK od križovatky 
po školu, obidve strany Kolónie. Úspešným uchádzačom podľa VO je spoločnosť Metrostav 
DS a.s. za cenu 83 983,03 € +  15 % práce naviac. Práce by mali začať 15.10.2021, počas 10 
dní by malo byť hotové, obrubníky dať aj po ľavej strane (pri Vojtekovi). Starosta vyzval 
poslancov, ak poznajú niekoho kto robí obrubníky dať kontakt. Potrebné je komunikovať pri 
prácach  s občanmi, ktorí tam situáciu poznajú,  dohliadať, aby nestála voda.  
 Detské ihrisko – doplnenie a výmena prvkov pri starom úrade  a v bani. Bude 
vykonané VO, predpokladané náklady cca 20 tis. €. PD Soblahov nám schváli prenájom 
pozemku pri bani, následne bude podpísaná zmluva o nájme pozemku, užívanie priestoru. 
           Uznesenie č. 24/4-2021 - OcZ Soblahov schvaľuje investičné zámery v obci:  
A/ Výmena športovej podlahy v telocvični ZŠ v predpokladanej sume 42 000 €, 
B/ Rekonštrukcia MK ku škole a Kolónie v sume 83 983,03 €, 
C/ Výmena a doplnenie prvkov Detského ihriska pri č.740 a na hornom konci obce v 
predpokladanej sume 22 000 €. 
 Hlasovanie poslancov o realizovaných projektoch v obci:   
ZA:              7   ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Marián  Jantošovič,                   
                              Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Mgr. Lukáš Beták ústne predložil žiadosť o spolupodieľanie sa na nákladoch za kapelu 
účinkujúcu na zábave na Dúbravkách dňa 14.8.2021. Informoval, že na základe skutočností - 
zábava sa konala na nezvyklom mieste, ekonomika nevyšla. Poslanci súhlasia s preplatením 
nákladov. Faktúra bude doručená na obec. 
Mgr. Lukáš Beták navrhol do rozpočtu obce zahrnúť finančné prostriedky na kapelu 
jednotlivým organizáciám, nech dá návrh kultúrna komisia, stanoviť aj výšku príspevku. 
           Uznesenie č. 25/4-2021 - OcZ Soblahov schvaľuje na základe žiadosti DHZ 
prefinancovanie nákladov za kapelu Miločanka v sume 1 300 €. 
 Hlasovanie poslancov o preplatení nákladov za kapelu vo výške 1 300 €.:   
ZA:              7   ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Marián  Jantošovič,                   
                              Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
4. Zmeny a doplnky Územného plánu obce Soblahov  
 Otvorenie Zmien a doplnkov ÚPN Soblahov – z dôvodu, že obec eviduje dlhodobé 
žiadosti (Pavol Jambor), nové písomné žiadosti  (Marián Šedivý- zmena využitia parcely 
K NC č.1070 Šípkov) a zatiaľ iba ústne prednesené (Pavol Opatovský, Lukáš Beták-pri 
chmeľnici) a taktiež zahrnúť požiadavky  z pohľadu obce – prehodnotiť index zastavanosti 
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v jednotlivých častiach obce, upraviť, zväčšiť rozšírenie cintorína -  spracovať návrh, štúdiu, 
súčasťou bude rozptylová zóna, parkoviská. Fyzické oosby sa budú spolupodieľať na 
financovaní ZaD ÚPN. 
Ing. Juraj Maláň, predseda stavebnej komisie uviedol, že uvedené už majú rozpracované, o 2 
týždne v stredu zasadne stavebná komisia, pripravia podklady a zámery a dajú odporúčania do 
ďalšieho OcZ.  
Starosta uviedol, že obec osloví osobu spôsobilú na výkon uvedenej činnosti a vykoná verejné 
obstarávanie na dodávateľa dokumentácie Zmien a doplnkov ÚPN č.3. Požiadal poslancov, 
aby seriózne zvážili svoje rozhodnutie už teraz, aby sme niečo nepripravovali a potom bude 
ich vyjadrenie iné, i keď môžu vzniknúť aj iné obmedzenia, napr. dotknutých organizácií. 
 Uznesenie č. 26/4-2021 - OcZ Soblahov A/ schvaľuje otvorenie ÚPN obce Soblahov 
a zabezpečenie obstarávania Zmien a doplnkov ÚPN Soblahov, 
 Hlasovanie poslancov o otvorení ZaD ÚPN:   
ZA:              7   ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Marián  Jantošovič,                   
                              Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 Uznesenie č. 26/4-2021 - OcZ Soblahov B/ ukladá stavebnej komisii pripraviť 
žiadosti, podklady a zámery obce Soblahov do pripravovaných ZaD ÚPN. Termín: 
20.10.2021. 
 Hlasovanie poslancov o časti B/ uznesenia 26/4-2021:   
ZA:              7   ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Marián  Jantošovič,                   
                              Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
5. Žiadosti od občanov a organizácií 
 
 Žiadosť občianskeho združenia Bellus Labor, Soblahov 646 o prenájom priestorov 
pre novovzniknutý sociálny podnik. Zámerom je vytváranie pracovných miest pre občanov so 
zdravotným znevýhodnením prioritne z obce Soblahov, príp. okolia. Požadujú priestor 
bezbariérový, týmto podmienkam vyhovuje priestor Galérie na povale. Okrem vytvorenia 
prac. miest (vyrábali by napr. pomôcky a hračky pre deti a dospelých so zdr. znevýhodnením, 
propagačné materiály, výrobky z hliny, dekoračné doplnky), okrem toho by sociálny podnik 
poskytoval aj služby pre obyvateľov, napr. nákupy, oprava odevov, pomoc v domácnosti a 
pod. Starosta obce po pracovnej porade kontaktoval zakladateľky soc. podniku, informoval 
ich s vyjadreniami členov OcZ, vysvetlil im situáciu, že pri budove chýba miesto na 
parkovanie, je tam výjazd hasičských vozidiel, tento priestor požadovali aj členovia DHZ, 
sídli tam pátracia služba a že opätovné posúdenie žiadosti sa presúva do ďalšieho OcZ a aby 
si hľadali aj iné alternatívy. 
              Uznesenie č. 27/4-2021 - OcZ Soblahov  A/ prerokovalo žiadosť občianskeho 
združenia Bellus Labor, Soblahov 646 o prenájom priestorov pre novovzniknutý sociálny 
podnik,   
B/ doporučuje starostovi obce informovať žiadateľky o možnostiach ďalšej spolupráce. 
 Hlasovanie poslancov o predmetnom uznesení:   
ZA:              7   ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Marián  Jantošovič,                   
                              Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
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 Žiadosť Občianskeho združenia Harmoniková akadémia, Soblahov 364 
o prenájom priestorov. Menovaný využíva priestory v Obecnom dome, teraz požaduje 
navýšenie hodín pre výučbu v priestore Galérii na povale. Poslanci odporúčajú, využívať 
naďalej priestory Obecného domu ako doteraz. 
  
 Žiadosť Súkromnej umeleckej školy Omšenie o poskytnutie nebytového priestoru 
za účelom podpory vzdelávania  detí a mládeže zo Soblahova v oblasti hudobnej tvorby a hry 
na dychové nástroje. Výučba by sa realizovala 2 x týždenne pondelok a štvrtok v čase od 
17:00 – 19:00 h. Môžu využívať priestor na poschodí Obecného domu - osobitný zreteľ. 
 
 Projekty: realizované, plánované, verejné obstarávania  - informácie starostu: 
  
 Vstupný chodník do obce - čakáme na právoplatné stavebné povolenie, do konca r. 
2021 zrealizuje  firma BENETA s.r.o. Trenčín za cenu podľa VO 28 652,10 €. Ing. Juraj 
Maláň  - upraviť nábeh pri prechode pre chodcov na križovatke Železničnej ulice - zníženie 
chodníka, umiestniť chráničky do chodníka, resp. vedľa chodníka. 
 Protipovodňové opatrenia 2. časť - vysúťažené 4 miesta, zatiaľ zrealizujeme lokalitu 
1 – odvodnenie ihriska, lokalitu 2 – Rybníky, stred vedľa č.36 a lokalitu 4 – výmena žľabov 
za rúru pri dome č. 3. S prácami sa začne do 2 týždňov. Lokalitu 3 – Rybníky vedľa č.27 
počkáme - máme prísľub od predsedu PD Tr. Turná, že vykopú jarok poza domy a tak stiahnu 
vodu. PD Soblahov zaseje lucerku, ktorá by mala prirodzene zadržiavať vodu a uvidíme, čo to 
bude robiť, prípadne sa táto časť dorobí začiatkom roka. Cena realizácie 28 028,40 €.  
Starosta vyslovil potrebu do budúcnosti vyčistiť jarok aj pri dome 610 (Sedláčkovci) - osadiť 
rúru hlbšie. Ing. Juraj Maláń - dať žľaby,  z dôvodu ľahšieho čistenia. Starosta pokračoval, že 
dôležité je aj odvedenie vody na začiatku obce, čo potvrdil aj Ing. Juraj Maláň. Starosta 
uvedené zmonitoroval počas dažďa, Slovenská správa ciest prisľúbila, že sfunkční priekopu,  
bude zrušený nájazd pri č. 622 (Drienkovci). Ak sa vykonajú tieto opatrenia pôjde na vstupe 
do obce minimum vody. 
 Nákup úžitkového vozidla pre potreby obce, vytypované Fiat Ducato L1 140 k 33 
za cenu podľa VO 28 307 €. Poslanci súhlasia, zahrnúť do rozpočtu r. 2022. Dodávka marec 
2022. 
 Oporný múr  - čakáme na stanovisko dotknutých organizácií ZsE, SPP, SVP. 
Verejného obstarávania sa zúčastnila sa iba jedna firma. 
 Rozhlas - ZsE do konca roka natiahne po stĺpoch el. vedenia optiku, dovedú optiku 
k bodom, kde plánuje obec umiestniť kamery (vytypovať miesta), prepojenie internetom, 
informačné tabule, z jedného centra premietať informácie, uhrádzať budeme iba nové 
metalické káble na rozhlas.  Na rokovaní so starostom bolo dohodnuté: možnosť využitia 
optiky aj pre domácnosti, urobia vývody pre obec, natiahnu metaliku kvôli rozhlasu. 
 Wifi sieť - Wifi už funguje - 10 vonkajších bodov ( Promel horný vstup do obce, 
zastávka na Otoči, Hostinec u Ondreja, Sedliacky dom a fara, zdravotné stredisko, cintorín, 
futbalové ihrisko, začiatok obce od Mn.Lehoty (NB7), Obecný dom, hasičská zbrojnica). 
Mesačný poplatok cca 30 €. 
Ing. Juraj Maláň - doplniť kamery. 
Starosta - počkať pokým bude kvalitná optika, potom investovať do kamier, výmena 
jestvujúcich kamier, doplniť podľa potreby a vytypovania ďalších dôležitých miest. 
Komunikovať o obojsmerných meračoch rýchlosti, v rozpočte máme vyčlenených 10 tis. €, 
urobíme podklady v zmysle stavebného zákona - ohlásenie drobnej stavby, požiadal Mgr. 
Lukáša Betáka o stanoviská polície a môžeme merače umiestniť. 
         Uznesenie č. 28/4-2021 - OcZ Soblahov berie na vedomie informáciu starostu obce 
o plánovaných a realizovaných projektoch v obci: Vstupný chodník do obce, Protipovodňové 
opatrenia 2. časť, Nákup úžitkového vozidla, Oporný múr, Výmena rozvodov a kompletného 
systému ozvučenia v obci, WIFI 4 EU. 
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 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:   
ZA:              7   ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Marián  Jantošovič,                   
                              Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
         Žiadosť pani riaditeľky ZŠ s MŠ o preschválenie členov Rady školy z dôvodu 
zmien, ktoré nastali.  
           Uznesenie č. 29/4-2021 - OcZ Soblahov schvaľuje  členov Rady školy: Ing. Juraj 
Maláň,  Mgr. Ľubomír Šedivý, doc.Ing. Juraj Ďuďák, PhD.,  Marián Jantošovič. 
 Hlasovanie poslancov o zložení Rady školy:   
ZA:              7   ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Marián  Jantošovič,                   
                              Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Voľba prísediacich na súde - žiadosť o zabezpečenie zvolenia kandidátov do funkcií 
prísediacich za obec Soblahov na ďalšie volebné obdobie rokov 2021-2025. Prísediacich volia 
obecné zastupiteľstvá,  ich počet určuje predseda okresného súdu, v prípade našej obce 2 
kandidáti. Pred voľbou prísediacich si zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu okresného 
súdu. Okresný súd v Trenčíne odporúča, aby na ďalšie volebné obdobie boli zvolení tí, 
z doterajších prísediacich, ktorí túto funkciu vykonávali  v predchádzajúcom období a spĺňajú 
predpoklady. Jedná sa o Mgr. Ladislava Tótha, PhD. Poslanci navrhli druhú prísediacu  JUDr. 
Evu Plevovú, Soblahov 411. Po doručení vyjadrení predsedu okresného súdu sa uskutoční 
voľba prísediacich na ďalšom OcZ. 
 
6. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva 
 
        Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva neboli prednesené. 

 
7. Rôzne  
 Kronika  obce -  starosta skonštatoval, že doteraz neboli odovzdané materiály r. 2018, 
2019 a 2020 na zápis do kroniky obce. Odmena za činnosť bola už vyplatená, vypláca sa 
vopred. Treba písomne vyžiadať od PhDr. Márii Izraelovej, aby odovzdala materiály, 
prípadne dohodnúť ďalší postup. Navrhol tiež uvažovať o prípadných kandidátoch, stanoviť, 
aby zápis do kroniky bolo vykonaný do ½ roka po skončení roka.  
 Uznesenie č. 30/4-2021 - OcZ Soblahov doporučuje starostovi obce vyžiadať od 
kronikárky obce materiály na zápis do kroniky obce za roky 2018, 2019 a 2020. Termín: 
20.10.2021.  
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:   
ZA:              7   ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Marián  Jantošovič,                   
                              Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 Na záver sa starosta spolu s poslancami zhodli vyzvať Slovenskú pátraciu službu, 
aby doriešili záväzky voči obci (nezaplatený nájom za obdobie 1 roka 336,30 €x2) a ďalšie 
fungovanie. 
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 Inventúra - starosta informoval, že 13.9.2021 zasadla likvidačná komisia, čím bola 
inventarizácia  uzavretá, vyradený bol opotrebovaný a poškodený majetok obce, okrem 
majetku DHZ, ktorý bude likvidovaný dodatočne.  
             Uznesenie č. 31/4-2021 - OcZ Soblahov A/ berie na vedomie vykonanie 
inventarizácie majetku obce, 
B/ berie na vedomie likvidáciu opotrebovaného a poškodeného majetku obce k 13.9.2021, 
C/ ukladá inventarizačnej komisii pre Požiarnu ochranu dokončiť inventarizáciu majetku. 
Termín: 20.10.2021. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení:   
ZA:              7   ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Marián  Jantošovič,                   
                              Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Ing. Juraj Maláň upozornil na nevyhovujúci stav autobusovej zastávky na hornom 
konci, sú drevené  a z hľadiska bezpečnosti je potrebné sa povenovať tomu, posielal aj návrhy 
zastávok. Taktiež z hľadiska bezpečnosti upozornil na vyrastené smreky vo dvore 
Sedliackeho domu.  
Starosta reagoval a uviedol, že zastávky skontrolujeme a upravíme zatiaľ svojpomocne. 
Stromy dáme posúdiť osobe odborne spôsobilej spolu aj s ostatnými drevinami, ktoré 
potrebuje posúdiť obec. 
 
8. Diskusia 
 V diskusii nevystúpil nikto. 
 
9. Záver 
 Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutí.  
 
 
Marian Hudec,  v.r. dňa 4.10.2021  
Starosta obce Soblahov                       ................................................. 
 
 
 
 
OVEROVATELIA 
 
 
Monika Červeňanová,  v.r. dňa 5.10.2021   ................................................ 
 
 
Mgr. Ľubomír Šedivý, v.r. dňa 5.10.2021   ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Hrnčárová, v.r. 4.10.2021 
 


