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ZÁPISNICA č. 2/2022 
 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 27.4.2022 
o 17:30 h. na Obecnom úrade v Soblahove. 
PRÍTOMNÍ:  
Marian Hudec - starosta obce  
Mgr. Lukáš Beták - 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  
 
NEPRÍTOMNÍ:  
Monika Červeňanová - poslankyňa OcZ 
doc. Ing. Juraj Ďuďák, PhD. - poslanec OcZ  
 
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 31.3.2022 
4. Záverečný účet obce Soblahov a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 
5. Žiadosti od občanov a organizácií 
6. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver 
 Hlasovanie poslancov o programe:   
ZA:       7   ( Mgr. Lukáš Beták, 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 Mgr. Lukáša Betáka a Mgr. 
Ľubomíra Šedivého. 

Hlasovanie poslancov o overovateľoch zápisnice:   
ZA:       7   ( Mgr. Lukáš Beták, 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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2. Kontrola uznesenia 

Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, 
konaného dňa 8.3.2022 vykonal Jozef  Halgoš, hlavný kontrolór obce. Ku kontrole uznesení 
neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. 
 
3. Čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 31.3.2022 
 Čerpanie rozpočtu obce Soblahov v časti Bežné príjmy, Bežné výdavky, Kapitálové 
výdavky a Výdavkové finančné operácie k 31.3.2022 predniesol Jozef Halgoš, hlavný kontrolór 
obce. Rozpočtové príjmy spolu činia  540 188,42 € a Rozpočtové výdavky 370 450,25 €.  
Hlavný kontrolór obce skonštatoval, že príjmy a výdavky sú primerané obdobiu. Starosta obce 
zodpovedal vznesenú otázku, že konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2021 predstavuje 
641 306,30 €. K prednesenému čerpaniu rozpočtu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne 
pripomienky.  
  Uznesenie č. 12/2-2022 - OcZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov 
k 31.3.2022. 
 Hlasovanie poslancov o čerpaní rozpočtu obce Soblahov k 31.3.2022:   
ZA:       7   ( Mgr. Lukáš Beták, Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  

                   Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
4. Záverečný účet obce Soblahov a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 
 Záverečný účet obce Soblahov za rok 2021 predniesol Jozef Halgoš, hlavný kontrolór 
obce. Návrh záverečného účtu obce bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým na úradnej 
tabuli a www.soblahov.sk v zákonom stanovenej lehote. K návrhu záverečného účtu neboli 
uplatnené pripomienky. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 tvorí súčasť 
materiálov OcZ 2/2022.  
          Starosta obce informoval poslancov o dopade zvýšenia cien energie a plynu na rozpočet 
obce. Obec má uzatvorené zmluvy o dodávke el. energie do 31.10.2022 a plynu do 31.8.2023. 
 

Jozef Halgoš, hlavný kontrolór obce predniesol k návrhu záverečného účtu svoje 
stanovisko, ktoré je súčasťou materiálov OcZ 2/2022.   

Uznesenie č. 13/2-2022 - OcZ Soblahov A/ berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra obce Soblahov k návrhu záverečného účtu obce Soblahov za rok 2021.  

Hlasovanie poslancov o stanovisku hl. kontrolóra k záverečnému účtu za r.2021: 
ZA:       7   ( Mgr. Lukáš Beták, 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 schváleniu samotného záverečného účtu za r. 2021: 
 Uznesenie č. 13/2-2022 - OcZ Soblahov  B/ schvaľuje Záverečný účet obce Soblahov 
za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 Hlasovanie poslancov o záverečnom účte za rok 2021: 
ZA:       7   ( Mgr. Lukáš Beták, 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  
 Rezervný fond. Obec vytvára RF v zmysle ustanovenia §15 zák. č. 583/2004 Z.z. v 
znení nesk. predpisov najmenej 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. 
O jeho použití rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Prebytok/schodok hospodárenia za rok 2021 
predstavuje sumu 238 781,45 €. RF bude uznesením OcZ použitý na obstaranie dlhodobého 
hmotného a nehmotného investičného majetku – výstavba, rekonštrukcia, modernizácia. 
        Uznesenie č. 13/2-2022 - OcZ Soblahov C/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 238 781,45 €. 
 Hlasovanie poslancov o použití prebytku rozpočtového hospodárenia: 
ZA:       7   ( Mgr. Lukáš Beták, Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  

                   Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
 PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
5.  Žiadosti od občanov a organizácií 

Žiadosť Lucie Bátkyovej, Soblahov 19 o pridelenie obecného bytu. Jozef Halgoš 
informoval, že obci bola doručená výpoveď Zmluvy o nájme bytu nájomníčkou Zuzanou 
Mrázikovou, Soblahov 237 k 1.8.2022, príp. 1.7.2022, zároveň predniesol poradovník 
čakateľov na byt. Po posúdení žiadostí sa poslanci zhodli na dočasnom pridelení bytu p. 
Bátkyovej do konca roka 2022, z dôvodu závažných rodinných dôvodov. Po uplynutí tejto doby 
bude predĺženie nájomnej zmluvy opätovne prehodnotené na požadované kritériá pridelenia 
bytu. 

Uznesenie č. 14/2-2022 - OcZ Soblahov schvaľuje pridelenie 2-izbového obecného 
nájomného bytu č.1 v bytovom dome č. 741 na 2. poschodí vo výmere 42,90 m2,  Lucii 
Bátkyovej, bytom Soblahov 19, od 1.8.2022. 
 Hlasovanie poslancov o pridelení obecného bytu č.1 v byt. dome č. 741: 
ZA:       7   ( Mgr. Lukáš Beták, 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 + 8. Diskusia 

Starosta obce informoval o pripravovanom projekte Revitalizácia centra obce - 
prekrytie potoka – premostenie a o doručenom stanovisku Výskumného ústavu vodného 
hospodárstva v Bratislave z 9.3.2022. V rámci stavebného a územného konania obec požiadala 
Okresný úrad TN o vyjadrenie, ten žiadal rozdeliť stavbu na stavebné objekty, z toho jeden 
budú posudzovať ako vodnú stavbu. OkÚ si vyžiadal (mohol ale nemusel) vyjadrenie 
Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave k predmetnej stavbe, ktorý vydal 
zamietavé stanovisko. Financie, ktoré sme do projektu dali sa javia ako neefektívne využitie 
finančných zdrojov, proces je zastavený a navyše treba uhradiť sumu 1210 € za vyjadrenie 
VÚVH/obci už bola doručená predsúdna upomienka. Obec sa chcela s VÚVH stretnúť, nájsť 
spoločné vyriešenie daného stavu. VÚVH neakceptoval tieto veci, vec postúpili právnickej 
kancelárii na vymáhanie pohľadávky. OkÚ sa vyjadril, že neočakávali takého stanovisko, keby 
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nežiadali zmenu projektu na vodnú stavbu nemuselo k takejto situácií dôjsť. Starosta požiadal 
poslancov o vyjadrenie  ako ďalej, či platiť, príp. ísť do súdneho sporu. 
Zároveň uviedol, že obec je subjektom verejnej správy  viazaný rozpočtom. Faktúru bude treba 
zaplatiť po schválení zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením na daný účel. Požiadame VÚVH 
o rozklad faktúry, faktúra musí byť v súlade so zákonom o finančnej kontrole.  
Obec na základe odporúčaní poslancov OcZ vypracuje stanovisko a odošle ho generálnej 
riaditeľke VÚVH.  
Starosta obce na záver uviedol, že pani Hurajová z OkÚ prisľúbila  prísť do konca týždňa 
dohodnúť ďalšie postup riešenia.  

Uznesenie č. 15/2-2022 - OcZ doporučuje starostovi obce iniciovať rokovanie 
s Výskumným ústavom vodného hospodárstva v Bratislave za účelom doriešenia vymáhanej 
pohľadávky za vypracovanie odborného stanoviska k projektu: Revitalizácia centra obce 
Soblahov – vodná stavba-regulácia potoka a vyžiadať potrebné doklady k faktúre – rozklad 
nákladov. Po doložení podkladov predložiť na schválenie zmenu rozpočtu obce rozpočtovým 
opatrením o prislúchajúce náklady. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:       7   ( Mgr. Lukáš Beták, Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  

                   Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
 PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 

Optika – rozhlas. Starosta obce informoval, že Ing. Martin Judiny, Patrik Pleva spolu 
so spoločnosťou, ktorá dané práce realizuje, preverovali najlepšie  a najvýhodnejšie riešenie 
zmeny vedenia v obci a modernizácie rozhlasu do budúcnosti a tiež ďalšieho možného 
pripojenia kamier. Možnosti: popri optike čo bude robiť ZsE dávajú optický kábel spolu 
s metalickým s doplnením  kábla na napájanie kamier, celé prekáblovanie rozhlasu, nové 
držiaky, doplniť obec – riešiť wifinou v časti Rybníky a NB7 a časť Palmovská riešiť inou 
technológiou - dopojiť sieťovými rozhlasmi.  

Uznesenie č. 16/2-2022 - OcZ Soblahov doporučuje starostovi obce zabezpečiť 
výmenu jestvujúceho vedenia metalicko optickými káblami za účelom modernizácie miestneho 
rozhlasu. Predpokladané náklady: max. 50 tis. €. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:       7   ( Mgr. Lukáš Beták, Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  

                   Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
 PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 

Starosta obce informoval, že stúpla priemerná nominálna mesačná mzda (v r.2020 - 
1 133 €). Podľa potvrdenia Štatistického úradu SR priemerná nominálna mesačná mzda 
zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2021 dosiahla hodnotu 1 211 €. Uvedená mzda má 
vplyv na rozpočet obce - plat starostu obce a kontrolóra obce. 

Uznesenie č. 17/2-2022 - OcZ Soblahov berie na vedomie informáciu starostu obce 
o priemernej nominálnej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 
2021 podľa zverejnenia ŠÚ SR vo výške 1 211 €. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:       7   ( Mgr. Lukáš Beták, 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  

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 31.3.2022 jednotlivo pre ZŠ, ŠJ, MŠ a ŠKD 
predniesol Jozef Halgoš, hlavný kontrolór obce. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne 
pripomienky.  

Uznesenie č. 18/2-2022 - OcZ Soblahov berie na vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ 
Soblahov k 31.3.2022. 
 Hlasovanie poslancov o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.3.2022: 
ZA:       7   ( Mgr. Lukáš Beták, Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  

                   Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
 PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 

Starosta obce informoval o práve prebiehajúcom Výberovom konaní na obsadenie 
funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Soblahov. Prihlášky je potrebné odovzdať do 6.5.2022, dňa 
18.5.2022 sa uskutoční voľba riaditeľa školy. Starosta skonštatoval, že komunikácia aj 
ekonomická spolupráca s terajšou pani riaditeľkou je na dobrej úrovni. 

Uznesenie č. 19/2-2022 - OcZ Soblahov berie na vedomie informáciu starostu obce 
o prebiehajúcom Výberom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Soblahov.  
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:       7   ( Mgr. Lukáš Beták, Marián Jantošovič, Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň,  

                   Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Mgr. Ľubomír Šedivý)                   
 PROTI:          0 
ZDRŽALI  SA:   0      
NEHLASOVALI: 0  
 
 Miesto na sobášenie – Mníchova Lehota. Starosta obce oboznámil prítomných 
poslancov o požiadavkách uskutočňovať sobáše aj v katastri obce Mníchova Lehota z dôvodu, 
že obec Mníchova Lehota spadá pod Matričný úrad v Soblahove. Požiadal poslancov 
o vyjadrenie. Miesto konania sobáša musí byť podľa Zákona o rodine dôstojné, miesto mimo 
úradnej miestnosti musí byť vopred odsúhlasené. Poslanci nemajú k uvedenému pripomienky. 
Poplatky sú rovnaké, akoby sa obrad konal v katastri obce Soblahov. 

Uznesenie č. 20/2-2022 - OcZ Soblahov A/ schvaľuje doplnenie miesta konania 
sobášov v katastrálnom území obce Mníchova Lehota.  
B/ schvaľuje, že miesto konania sobáša mimo úradných miestností musí byť vopred 
odsúhlasené starostom obce Soblahov, resp. sobášiacim. Poplatky za povolenie uzavretia 
manželstva zostávajú v zmysle uznesenia č. 44/4-2019 z 18.9.2019. 
 Hlasovanie poslancov o uvedenom uznesení: 
ZA:       7   ( Mgr. Lukáš Beták, 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 pripomenul sťažnosť (susedský spor) p. Prístupného, ktorá  je 
v súčasnosti riešená na stavebnom úrade. 
 Starosta informoval prítomných poslancov o spore Fabo -Sedivý (Šípkov). P. Fabo má 
prihradenú časť obecného pozemku aj súkromného, komunikácia naopak stojí na pozemku 



6 
 

v jeho vlastníctve. Pán Šedivý a Opatovský požadujú odstrániť múrik, čím by sa rozšírila 
komunikácia. Uvedeným je potrebné sa zaoberať, vyriešiť daný stav – predložiť v ďalšom 
OcZ. 
 

Ing. Juraj Maláň poďakoval za prevedený orez stromov na Otoči, bolo to už nebezpečné. 
Taktiež za asfaltovanie  - je to oveľa lepšie ako v minulosti, celkom sa to neodvodnilo ale 
ostáva tam stáť menej vody. Starosta  reagoval a uviedol, že to tam pozrieme. 
Ing. Juraj Maláň sa zaujímal, ako budeme ďalej pokračovať s realizáciou protipovodňových 
opatrení v obci. Pre pokračovanie na dolnom konci pri rodinnom dome č. 3 máme už zakúpené 
aj rúry. Starosta uviedol, že danú časť môžeme zrealizovať. 
Mgr. Lukáš Beták pripomenul čistenie potoka hlavne v dolnej časti obce Rybníky. Starosta 
bude urgovať Povodie Váhu.  
 
 Ing. Juraj Maláň informoval prítomných, že dňa 19.6.2022 sa bude konať Bežecká liga, 
poprosil futbalistov o pomoc, požiadal o účasť aj starostu. Pripomenul pri oprave chodníka od 
Hrocha po železný most poriešiť tuje pred pohostinstvom. Starosta uviedol, že pri realizácii 
opravy chodníka musia tuje preč. 
 
 Informácie starostu: 
Začali sa práce na oprave chodníka na hornom konci od Otoča po RD J. Šedivého, 278. 
Na cintoríne firma, ktorá realizovala asfaltovanie časti cesty na ul. Cintorínska nedopatrením 
zaasfaltovala časť pri dome smútku naľavo pri odstavnej ploche (išli podľa starého stavu). 
Uvedené nebolo plánované pri oprave MK, je potrebné odstrániť, na tomto mieste sa bude 
dorábať oplotenie cintorína. Poslanci navrhli zaradiť do rozpočtu obce oplotenie cintorína, 
skúsiť zrealizovať do konca roka. 
 

Marián Jantošovič ocenil orezanie stromov pri detskom ihrisku pri byt. dome č.740. 
Navrhol na cestu pod školou  umiestniť označenie najvyššej povolenej rýchlosti 30 km. 
Starosta uviedol, že ak bude naša žiadosť o pridelenie dotácie z Environmentálneho fondu na 
pokračovanie v budovaní splaškovej kanalizácie zamietnutá, dokončíme asfaltovanie 
prístupovej komunikácie ku škole a umiestnime aj značenie. 
 

Bc. Lukáš Beták upozornil na jamu pri meračoch rýchlosti, podľa jeho názoru uvedené 
neprekáža samotnému meraniu. 
 

Ing. Juraj Maláň sa zaujímal, či v súčasnosti je už zvýšený pohyb áut, ktorý najviac 
pocítime do konca roka z dôvodu začatia realizácie opravy panelovej cesty R2 (Mn. Lehota - 
Ruskovce). 
 

Daniel Mrázik navrhol zvážiť zverejnenie výberového konania na obsadenie funkcie 
 kronikára. Starosta reagoval a uviedol, že po schválení už spracovaných materiálov roku 2019 
a 2020 sa budeme prípadnej zmene kronikárky venovať.  
Daniel Mrázik, predseda kultúrnej komisie informoval o pripravovaných kultúrno-
spoločenských podujatiach: Deň detí plánujeme okruh po štreke po otoč v sobotu 28.5., každá 
organizácia v obci  bude mať niečo za úlohu, požiadal predsedu DHZO Mgr. Lukáša Betáka 
o zabezpečenie aj zdravotnej služby, turistov o lezeckú stenu, ZŠ zabezpečí maľovanie na tvár, 
hrady zabezpečí Marián Jantošovič, bufety - Patrik Pleva. Ďalší týždeň sa uskutoční na ihrisku 
OŠK divadlo Pinocchio. 
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Mgr. Lukáš Beták uviedol k akcii Zábava na Dúbravkách, že sa uskutoční podľa voľného 
termínu kapely. 
Poslanci sa venovali téme poskytovania financií za kapelu jednotlivým organizáciám, ktoré 
zabezpečia zábavu. Spoločne sa zhodli na tom, že keď vyjde počasie vychádza iná ekonomika, 
treba podporovať takúto aktivitu a motivovať ľudí, je to pre všetkých, nastaviť konkrétne 
podmienky. 
 
9. Záver 
 Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na zasadnutí.  
 
 
 
 
Marian Hudec,  v.r. dňa 10.5.2022  
Starosta obce Soblahov                       ................................................. 
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