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ZÁPISNICA č. 1/2022 
 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 8.3.2022 
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. 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  
 
NEPRÍTOMNÝ:  
Mgr. Lukáš Beták - poslanec OcZ  
 
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  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. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 31.12.2021 
4. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom     
    poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov 
5. Žiadosti od občanov a organizácií 
6. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver 
 Hlasovanie poslancov o programe:   
ZA:     8   ( Monika Červeňanová,  doc.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  
  
 Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov Ing. Juraja Maláňa a Mariána 
Jantošoviča. 

Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:   
ZA:     8   ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Marián Jantošovič, Ing. Martin         
                   Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
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PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
2. Kontrola uznesenia 
  

Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 
konaného dňa 10.12.2021 vykonal Jozef  Halgoš, kontrolór obce. Ku kontrole uznesení neboli 
zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. 
 
3. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 31.12.2021 
  
 Čerpanie rozpočtu obce Soblahov v časti Bežné príjmy, Bežné výdavky, Kapitálové 
výdavky a Výdavkové finančné operácie k 31.12.2021 predniesol Jozef Halgoš, hlavný 
kontrolór obce. Rozpočtové príjmy spolu činia  1 974 782,61 € a Rozpočtové výdavky 1 867 
721,86 €.  
K prednesenému čerpaniu rozpočtu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.  
  Uznesenie č. 1/1-2022 - OcZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov 
k 31.12.2021. 
 Hlasovanie poslancov o čerpaní rozpočtu obce Soblahov k 31.12.2021:   
ZA:     8   ( Monika Červeňanová,  doc.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  
  
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov 

Návrh predmetného Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 bol zverejnený v obci spôsobom 
obvyklým vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením a www.soblahov.sk. Predmetom 
Dodatku je určenie podmienok pre novozriadenú obecnú kompostáreň, ktorá sa nachádza pri 
poľnohospodárskom družstve. Bude slúžiť pre verejnosť a tiež pre využitie obecných potrieb. 
Postupne obec obmedzí vývoz zeleného odpadu na Zberný dvor v Trenčíne, zelený odpad 
spracujeme na obci, nebudeme platiť vysoký poplatok za skládkovanie a tak zlepšíme mieru 
vytriedenia. Kompostáreň otvoríme od 1.4.2022 a prevádzková doba zatiaľ bude v pondelok od 
7:30 do 8:00 h. Podľa potreby a záujmu prevádzkovú dobu upravíme, príp. rozšírime. Starosta 
informoval, že zvažujeme po rokovaniach so spoločnosťou Marius Pedersen prehodnotiť 
a nanovo nastaviť systém zberu (prejsť na množstevný zber, od budúceho roka musí mať každá 
domácnosť nádobu na biologicky rozložiteľný odpad, možnosť vývozu každé 2 týždne BRO, 
a ďalšie 2 komunálny odpad. V budúcom OcZ sa budeme témou zberu zaoberať.    

K návrhu predmetného Dodatku k VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky.  
Uznesenie č. 2/1-2022 - OcZ Soblahov schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu obce Soblahov č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov. 

Hlasovanie poslancov o  Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020: 
ZA:     8   ( Monika Červeňanová,  doc.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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5. Žiadosti od občanov a organizácií 
 Žiadosť Martina Aka, Soblahov 457 a Mgr. Mareka Aka, Soblahov 324 
o povolenie  užívania miestnosti v budove OŠK za účelom zriadenia posilňovne. Starosta 
uviedol, že súčasná posilňovňa pod telocvičňou ZŠ bola zmodernizovaná, je vymenená 
podlaha. Patrik Pleva za výbor OŠK Soblahov uviedol, že zasadačka OŠK je jediným 
spoločenským priestorom využívaným športovcami aj obcou.  
Marián Jantošovič navrhol do budúcnosti využiť na takéto účely staré kabíny. 

 Hlasovanie poslancov o prenájme priestorov v budove OŠK: 
ZA:     0    
PROTI:  7     ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Ing. Martin  Judiny, Ing. Juraj      
                    Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
ZDRŽAL  SA:   0     ( Marián Jantošovič ) 
NEHLASOVALI: 0 
Návrh nebol prijatý.  

Uznesenie č. 3/1-2022 - OcZ Soblahov neschvaľuje prenájom priestorov v budove 
OŠK za účelom zriadenia posilňovne. 
 
 Žiadosť majiteľov ulice Dolné Pažite v zastúpení Ing. Martinom Judinym, 
Soblahov 36 o dopravné značenie. Žiadajú o osadenie dopravného značenia Slepá ulica na 
ulici Dolné pažite s návesťou Slepej ulice na hlavnej ceste. Ing. Martin Judiny informoval, že 
cez uvedenú ulicu je v navigáciách značený prejazd možný pre automobily, z tohto dôvodu je 
tam zvýšený počet nasmerovaných áut, ktoré sa musia otáčať.  
Starosta uviedol, že sa jedná o  časť v obci pri dolnej zastávke smerom k NB7. Značenie 
môžeme umiestniť iba na začiatok obecnej komunikácie (za odbočkou za zastávkou), v obci 
máme viacero takýchto ulíc.  
Ing. Juraj Maláň navrhol v rámci prechodu pre chodcov na dolnom konci obce urobiť návesť 
od Trenčína. 

Uznesenie č. 4/1-2022 - OcZ Soblahov schvaľuje osadenie dopravného značenia 
„Slepá ulica “ na ulici Dolné Pažite. 

Hlasovanie poslancov o umiestnení dopravného značenia v ul. Dolné pažite: 
ZA:     8   ( Monika Červeňanová,  doc.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 spoločnosti ELLKO Plus s.r.o., Soblahovská 1105/15, Trenčín o prenájom 
nebytových priestorov. Predmetom žiadosti je prenájom nebytových priestorov cca 15-20 m2, 
ktoré by spoločnosť využívala na uskladnenie a prípravu techniky potrebnej pri realizácii 
audiovizuálnej tvorby. Starosta uviedol, že sa jedná o nevykurované priestory na poschodí 
v budove bývalého obecného úradu a navrhol nájomné vo výške 30 €/mesiac, výpovedná lehota 
1 mesiac v prípade, že obec začne s realizáciou projektu Zariadenie pre seniorov. 

Uznesenie č. 5/1-2022 - OcZ Soblahov schvaľuje prenájom nebytových priestorov 
o výmere 20 m2 v budove súpisné číslo 366, za účelom uskladnenia a prípravy techniky 
potrebnej pri realizácii audiovizuálnej tvorby a jej príslušenstva, spoločnosti ELLKO PLUS 
s.r.o., Trenčín za cenu 30 €/mesiac s podmienkou výpovednej lehoty 1 mesiac.  

 Hlasovanie poslancov o prenájme priestorov v budove Soblahov 366: 
ZA:     8   ( Monika Červeňanová,  doc.Ing. Juraj Ďuďák PhD., Marián Jantošovič, Ing. Martin         
                   Judiny, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
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PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 

Návrh riaditeľstva ZŠ s MŠ Soblahov na zvýšenie prenájmu za telocvičňu ZŠ s MŠ. 
Ako dôvod uvádzajú: oprava povrchu podlahy telocvične, nárast cien energií, v minulosti 
úprava spŕch v šatniach, výmena dvier vstupu do telocvične. Starosta uviedol, že naposledy 
bola úprava cien v roku 2018 (letné obdobie 10 €, zimné obdobie 15 €), telocvičňa je 
zrekonštruovaná a nárast cien zvyšuje náklady na chod telocvične. Návrh na zvýšenie: letné 
obdobie 13 €, príp.15 €, zimné obdobie 20 €. Poslanci s predneseným návrhom súhlasia.  
Účinnosťou upravených cien nájmu telocvične treba zrušiť doteraz platné uznesenie.  
          Uznesenie č. 6/1-2022  - OcZ Soblahov A/  schvaľuje poplatok za nájom telocvične ZŠ 
s MŠ Soblahov pre zimné obdobie (1.10.-30.4.) vo výške 20 € za hodinu, letné obdobie  (1.5.-
30.9.) vo výške 15 € za hodinu s účinnosťou od 1.4.2022, 

Uznesenie č. 6/1-2022  - OcZ Soblahov B/ ruší uznesenie č. 30/3-2018 zo dňa 
20.6.2018. 

Hlasovanie poslancov o uznesení č. 6/1-2022 Bod A/ a bod B/: 
ZA:     8   ( Monika Červeňanová,  doc.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  
 
6. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva 

Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva neboli prednesené. 
 

7. Rôzne 
Zápis materiálov roku 2018 do kroniky obce. Starosta uviedol, že po vyžiadaní 

materiálov od kronikárky obce za roky 2018, 2019 a 2020, po doplnení a úpravách 
predložených zápisov a po zapracovaní pripomienok môžeme pristúpiť k schváleniu zápisov 
roku 2018. Ostatné roky treba taktiež pripomienkovať a pripraviť na schválenie do budúceho 
OcZ. Poslanci Ocz do budúcnosti zvážia zmenu kronikárky. 

Uznesenie č. 7/1-2022 - OcZ Soblahov schvaľuje zápis materiálov roku 2018 do 
kroniky obce. 

Hlasovanie poslancov o zápise materiálov roku 2018 do kroniky obce: 
ZA:     8   ( Monika Červeňanová,  doc.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  
 

Zrušenie uznesenia č.50/5-2017 vo veci žiadosti MUDr. Mareka Šumaja, Soblahov 
781 o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 2150 za účelom vybudovania ambulantného 
zdravotného zariadenia špecializovaného v cievnej medicíne a vydaného predbežného súhlasu 
s umiestnením zdravotného zariadenia spolu s parkovacími plochami. Starosta uviedol, že 
v zmysle dohody z 15.12.2021 o finančnom vysporiadaní s MUDr. Šumajom, ktoré 
predstavuje 600 € a uskutočnenej zámeny pozemkov s Ing. Mallom/oporný múr/spevnená 
plocha/ a po mailovej komunikácii s poslancami OcZ, v ktorej vyjadrili súhlas so zrušením 
môžeme pristúpiť k zrušeniu predmetného uznesenia. 
              Uznesenie č. 8/1-2022- OcZ Soblahov ruší uznesenie č. 50/5-2017 zo dňa 6.9.2017. 
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            Hlasovanie poslancov o zrušení uznesenia č. . 50/5-2017 zo dňa 6.9.2017. 
ZA:     8   ( Monika Červeňanová,  doc.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  
 
 Rozpočtové opatrenie č. 1/2022.  Zmeny a úpravy v príjmovej a výdavkovej časti 
rozpoču k 1.3.2022 oproti schválenému rozpočtu predniesol Jozef Halgoš, hlavný kontrolór 
obce, sú súčasťou materiálov OcZ 1/2022. Poslanci nemali k uvedeným zmenám pripomienky. 

Uznesenie č. 9/1-2022 - OcZ schvaľuje úpravy rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 
1/2022 na zmenu rozpočtu obce Soblahov na rok 2022 – presun rozpočtových prostriedkov 
podľa predloženého návrhu k 1.3.2022. 

Hlasovanie poslancov o Rozpočtovom opatrení č. 1/2022: 
ZA:     8   ( Monika Červeňanová,  doc.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 
 

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 31.12.2021 jednotlivo pre ZŠ, ŠJ, MŠ a ŠKD 
predniesol starosta obce. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky.  
Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov v 3/2022 - presun z osobných nákladov na prevádzku 
podľa rozpisu z 4.3.2022, č.j.: GA/27/2022/Iž, ktorý je súčasťou materiálov OcZ 1/2022.  

Uznesenie č. 10/1-2022 - OcZ Soblahov A/ berie na vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ 
s MŠ Soblahov k 31.12.2021. 

Uznesenie č. 10/1-2022 - OcZ Soblahov B/ berie na vedomie úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ 
Soblahov v 3/2022, č.j.:GA/27/2022/Iž. zo dňa 4.3.2022. 

Hlasovanie poslancov o uznesení č. 10/1-2022 Bod A/ a bod B/: 
ZA:     8   ( Monika Červeňanová,  doc.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  
 

V Správe o kontrolnej činnosti za rok 2021 hlavný kontrolór predložil údaje 
o schválenom rozpočte a jeho úpravách rozpočtovými opatreniami, konštatoval dodržiavanie 
plánu a počtu zasadnutí obecných zastupiteľstiev, vykonal kontrolu plnenia uznesení obecného 
zastupiteľstva, venoval sa oblasti vybavovania sťažností, daní a poplatkov, nedoplatkov, 
vykonal kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrolu prenajímania nebytových 
priestorov. Na záver konštatoval, že obec Soblahov v roku 2021 dodržiavala zákonné 
ustanovenia a predpisy. Správa je súčasťou materiálov OcZ 1/2022. 
 Uznesenie č. 11/1-2022 - OcZ Soblahov berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Soblahov za rok 2021. 
 Hlasovanie poslancov o Správe hlavného kontrolóra obce Soblahov za rok 2021:   
ZA:     8   ( Monika Červeňanová,  doc.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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Informácie starostu obce: MUDr. Monika Lacková požiadala o vymaľovanie 

priestorov zdravotného strediska, ktoré sú zatečené.  
Projekty: Plánovaná oprava chodníkov v obci, 3 úseky: Oprava jestvujúceho 

chodníka na ľavej strane od domu č. 296 (Jamborovci) po dom č. 279 (Hôrkovci), druhá časť 
od domu č.279 po koniec chodníka obce pri dome č. 261 (Fabovci) – predpokladané náklady 
25 + 60 tis. € a Oprava chodníka od Hrocha po železný most, budú zahrnuté vo verejnom 
obstarávaní č. 2/2022.  Poslanci sa zhodli, že oprava chodníka na hornom konci bude 
realizovaná až do bane. 

Zmeny a doplnky č.3 ÚPN Soblahov - v rámci verejného obstarávania vyžiadame 
cenové ponuky k Za D č.3 v rozsahu: Zhodnotenie podaných zámerov pre potreby riešenia 
zmien a doplnkov, taktiež návrhov zmien a doplnkov týkajúcich sa obce. Ing. Juraj Maláň 
poznamenal, že okrem iného opätovne požiadame o: zmenu účelu využitia farskej záhrady pre 
Zariadenie pre seniorov,  zmenu využitia pozemku v správe SPF v bani na verejnoprospešný 
účel  ako oddychová zóna, kde by mohol vzniknúť sad a o zaradenie parcely za OcÚ (cesta) 
ako spojnica k obchvatu medzi J. Mrázikom  (v správe SPF) ako verejné stavby. Po schválení 
zmien využitia uvedených pozemkov môže obec požiadať o ich bezodplatný prevod.  

Starosta ďalej informoval, že zvažujeme zmenu banky, t.č. sú všetky účty obce 
zriadené v Prima banke. Bola nám predstavená ponuka z ČSOB TN, ktorá ponúka bezplatný 
servis všetkých účtov, čo predstavuje ročné poplatky 600 – 700 €. 
Daniel Mrázik navrhol - nie v jednej banke, rozložiť riziko. 
 Starosta na záver poznamenal, že do konca tohto roka by bolo potrebné viesť účty v dvoch 
bankách, aby platitelia postupne si zvykli na zmenu.   

              Ing. Juraj Maláň  - Informácia k Zmene a doplnkom ÚPN č. 7 Mesta Trenčín. 
V súčasnosti prebieha verejná diskusia, aký dopad to bude mať pre Soblahov - plánovaná cesta 
okolo budúceho cintorína, chcú dať ako realizačnú, nová štvrť oproti chmeľnice 2-3 ha vyčleniť 
na výstavbu, napájať od domu 622.  V roku 2017 požadovali od obce časť územia pre výstavbu 
nového mestského cintorína a parkoviska, nesúhlasili sme. Bola dohodnutá zámena časti 
katastrálnych území s tým, že nám pustia územie, kde chcú teraz robiť výstavbu. Mesto TN 
potrebuje pre potreby cintorína cca 3 ha, je v záujme občanov Soblahova, aby dohodnutá 
zámena ostala v platnosti. 

 
Informácie starostu obce: - Mesto Trenčín požiadalo o stanovisko k projektovej 

dokumentácii pre potreby územného a stavebného konania na stavbu: Cyklotrasa Trenčín – 
Soblahov. 

- Plánovaná oprava Márnice na cintoríne spolu s umiestnením zvona, posúdenie statikom p. 
Bacharom, musí byť betónový preklad (veniec), dali sme vypracovať projekt. Obec vypíše 
verejné obstarávanie na zhotoviteľa, predpokladané náklady 20 tis.€ a viac (podrezanie stavby, 
úpravy), ostatné práce prevedú zamestnanci obce.  

- Cintorín – vlastnícke vzťahy, od úzkej E-parcely smerom hore nemáme vysporiadaný 
cintorín. Dať vypracovať znalecký posudok, vykúpiť od vlastníkov, vysporiadať aj starý 
cintorín. 
Ing. Juraj Maláň - vykonaný geologický prieskum do hĺbky 2 - 2,5m v plánovanej časti  
cintorína, je tam lepšia zem, ako na starom cintoríne.  

 
Starosta informoval o: -  JPÚ Pod Palmovskou – v riešení musí pokračovať Okresný 

úrad v Trenčíne, agendu prevzala nová zamestnankyňa, máme prísľub, že po 15.3.2022 
zorganizuje pracovné stretnutie. 

- Priestory v nadstavbe ZŠ - zatiaľ nemáme kompletnú dokumentáciu. 
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- Prebieha verejné obstarávanie na Asfaltovanie povrchov MK v obci (Cintorínska ul., Šípkov). 
Termín na predkladanie ponúk je do 16.3.2022. 

- Výmena kotlov a riadiaceho systému v bytovom dome č. 741, náklady 8 tis.€ a 10 tis.€ za 
prácu. Na bytovom dome zateká už aj severná časť strechy, potrebné dať naceniť, 
predpokladané náklady 15 tís. €. 

- Revitalizácia centra obce - Okresný úrad má problém s prekrytím potoka, poslali na 
vyjadrenie Štátnej vodnej správe v Bratislave. Obci bude doručené rozhodnutie. Nedopatrením 
nebola vystavená faktúra od zhotoviteľa na projektovú štúdiu Revitalizácie v sume 950 €. 
Poslanci súhlasia s dodatočným uhradením faktúry. 

- Dom seniorov - na základe podnetov rodiny Strakovcov rieši v súčasnosti Okresný úrad TN. 
- Detské ihriská - nové prvky sú umiestnené za bytovým domov č. 740 aj v bani, premiestnené 

sú aj pôvodné prvky.  
- Predložené čerpanie rozpočtu DHZO. Financie z r.2021 budú použité v roku 2022 na 

čiastočnú úhradu opravy vozidla CAS-25 podľa priloženej faktúry. 
- Informovanie poslancov o 18 ubytovaných utečencoch z Ukrajiny u nás v Soblahove a 

uskutočnenej zbierke na pomoc Ukrajine v Pastoračnom centre.                                                                                                          
 

Ing. Juraj Maláň  sa venoval orezu stromov. Informoval o posúdení stromov pri 
Sedliackom dome pracovníčkou CHKO Nemšová. Jedle sú v súčasnosti v dobrom zdravotnom 
stave, v budúcnosti v prípade potreby ich výrubu (všetky naraz) je potrebné uskutočniť 
náhradnú výsadbu vhodnú do tejto lokality. Požiadal o orez suchých vŕb okolo otoča. Starosta 
uviedol, že sa nenachádzajú na obecnom pozemku, je potrebné orez urobiť z plošiny. 
Starosta informoval o návšteve občana Soblahova, ktorý predpovedal environmentálnu 
katastrofu v prípade plánovaného výrubu orechov v okolí cesty vedúcej z TN do Soblahova. 
Obec nedávala stanovisko ani žiadosť, upozornili sme Správu TSK. 
 
Ing. Juraj Maláň uviedol: - že sa budú rezať iba suché stromy, Slovenská správa ciest môže 
výrub suchých orechov realizovať aj mimo vegetačného obdobia. 

- Nové označenie OcÚ – urobiť verejné obstarávanie a zrealizovať. 
- Výsadba pôvodných odrôd ovocných stromov - v bani, pobaviť sa s urbariátom(prenájom), 

skultivovať. 
- Doplnenie kamier - cintorín, pri dome č. 270. 
- Vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z TSK - dať podklady pre získanie dotácie (FS 

Melenčár, OŠK na výročie). 
- Preveroval možnosť a podmienky kina. 

 
Informácie predsedu kultúrnej komisie Daniela Mrázika o plánovaných akciách: 

Stavanie mája v réžii DHZO, Deň matiek, 14.5. Soblahovská 35-ka v réžii IŠK, 30.5. Deň detí 
na ihrisku OŠK, 4.6. Divadlo pre deti, 16.7. Soblahovské leto s čarovnou harmonikou, 17.7. 
Soblahovské leto s dychovkou, 24.7. a 14.8. Divadlo.  
Podujatia sa uskutočnia iba v prípade priaznivej pandemickej situácie. 

Návšteva partnerskej obce v rámci podujatia Slávnosti cesnaku, plánovaná akcia DHZ 
na Dúbravkách, termín oznámia členovia zboru.  

Vyjadrenie ku Kronike 2019- zápisy sú opísané zo Soblahovských novín, navrhuje robiť 
zápisy rôzneho typu ako v starých kronikách. 

 
Marián Jantošovič - za ihriskom zrezať stromy, pri prevádzke Venus Puzzle je v strede 

chodníka dopravná značka, už bola porucha vo vyasfaltovanej ceste na ul. Kolónie, dozrieť, 
aby dobre napojili. So starostom sa dohodli, že predmetné miesta spolu pozrú. 
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8. Diskusia  
 V diskusii vystúpili: 
Ing. Mária Šedivá navrhla otvorenie kompostárne pre verejnosť aj v sobotu. Starosta reagoval 
a uviedol, že uvidíme čo ukáže čas.  
Ing. Mária Šedivá sa vyslovila, že je za to, aby sa vyvážalo raz za mesiac, ak občania separujú 
poctivo stačí takto zabezpečovať vývoz. Pri dolných bytovkách sú preplnené kontajneri. 
Starosta odpovedal, že na počet obyvateľov bytoviek je počet umiestnených nádob 
predimenzovaný. 
Ing. Mária Šedivá sa zaujímala o vedenie optického kábla v obci. Starosta uviedol, že je 
vybraná firma, ktorú si objednala ZsE - vedenie po stĺpoch, plánuje sa k jednému stĺpu 
dopojenie 5 domov zemou, v časti Palmovská vedenie pôjde po klasických stĺpoch ZsE. 
Osloviť spoločnosť nech si položia kábel, kým budeme realizovať plánované opravy 
chodníkov. 
   
9. Záver 
 Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutí.  
 
 
 
 
Marian Hudec,  v.r., dňa 22.3.2022  
Starosta obce Soblahov                       ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
OVEROVATELIA 
 
 
Ing. Juraj Maláň, v.r., dňa 22.3.2022    ................................................ 
 
 
Marián Jantošovič, v.r., dňa 22.3.2022   ................................................ 

 
 
 

 
 


