Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hlboké
dňa 30. 1. 2017
Prítomní: Ing. Miloš Čobrda – starosta obce
Ing. Ľubica Juríková, Milan Hojsík, Ivana Petrášová, Mgr. Drahotín Nečas, Oľga Žáková – poslanci
Sylvia Jonášová – kontrolórka obce
Neprítomní: Ing. Iveta Zlochová, Peter Kubík
Občania obce (29)
Program

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hlboké a spôsob a vykonanie jeho voľby
6. Schválenie prevodu obecných pozemkov
7. Schválenie použitia zostatku z rezervného fondu z roku 2016
8. Úprava rozpočtu
9. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
11. Ponuka na prenájom časti pozemku od firmy Slovak Telekom, a.s.
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

1. Otvorenie zasadnutia – zasadnutie OZ otvoril starosta obce a všetkých prítomných privítal.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice – zapisovateľkou bola určená Zlata Šipkovská
a overovateľkou Ing. Ľubica Juríková..
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ - na minulom zasadnutí bolo prijatých

15 uznesení, všetky prijaté uznesenia boli splnené.
4. Schválenie programu zasadnutia –Všetky body programu boli schválené. Za schválenie
programu hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hlboké a spôsob a vykonanie jeho voľby –
z dôvodu skončenia 6 ročného volebného obdobia hlavného kontrolóra obecné zastupiteľstvo
vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
„Voľby hlavného kontrolóra obce Hlboké“. Za deň konania voľby určuje 16. 3. 2017.
V navrhovanom uznesení sú stanovené požiadavky na funkciu HK, termín, spôsob doručenia
a náležitosti písomných prihlášok. Za schválenie uznesenia hlasovalo 5 poslancov, proti 0
z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
6. Schválenie prevodu obecných pozemkov – na predchádzajúcom zasadnutí dňa 30.11.2016
obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením 3/11/2016 a 4/11/2016 zámer predaja
nehnuteľného majetku Mgr. Kataríne Vidovičovej a p. Miriam Kubíkovej. Jedná sa
o predzáhradky, a vjazd na ich pozemky, ktoré obec nemá možnosť využiť pred svoje účely,
preto OZ schvaľuje prevod obecných pozemkov do ich vlastníctva. Za schválenie uznesenia
hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.

7. Schválenie použitia zostatku rezervného fondu z roku 2016 – k 31.12.2016 bol zostatok
rezervného fondu 25.991,83 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie zostatku rezervného
fondu na splátky úveru poskytnutého Prima bankou Senica vo výške 21.000 € a na
rekonštrukciu MK vo výške 4.991,83 €. Za schválenie uznesenia hlasovalo 5 poslancov, proti
0 z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
8. Úprava rozpočtu – v decembri 2016 bola starostom obce vykonaná 6. zmena rozpočtu
/ zmysle uznesenia č. 11/11/2016 zo dňa 30.11.2016, ktorým bola schválená možnosť úpravy
rozpočtu starostom obce do 10% maximálne do 1.000 € na položku/. Touto úpravou bol
zvýšený rozpočet na príjmových položkách bežného rozpočtu – transfer z ÚPSVaR, daň zo
stavieb, nájom KD spolu o 327 € a na výdavkových položkách bežného rozpočtu - všeobecná
pracovná oblasť – poistné za zamestnávateľa o 210 €, príspevok pri narodení dieťaťa,
všeobecné služby /tlačenie titulnej strany obecných novín/ , TJ prepravné – spolu za bežné
výdavky zvýšenie o 311 €. Rozpočet obce k 31.12.2016 zostáva naďalej prebytkový, celkové
príjmy obce 445.217 €, celkové výdavky 398.455 €. Obecné zastupiteľstvo 6. zmenu rozpočtu
berie na vedomie, za schválenie uznesenia hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5
zúčastnených poslancov.
Bol predložený návrh zmeny rozpočtu za január 2017. Rozpočtovým opatrením č. 1 je
navrhnutá úprava rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách na položke splácanie
domácej istiny. Pôvodný rozpočet splátok je s kódom zdroja 46 t. j. financované z rezervného
fondu. Nakoľko použitie zostatku rezervného fondu z roku 2016 je potrebné znova schváliť
uznesením OZ, prvá splátka uhradená 25.1.2017 vo výške 1.896,07 € je financovaná
z vlastných prostriedkov obce s kódom zdroja 41. Týmto rozpočtovým opatrením sa pôvodne
schválené príjmy a výdavky na rok 2017 nemenia. Za schválenie uznesenia o zmene rozpočtu
hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
9. Správa o činnosti kontrolórky obce za rok 2016 – starosta predložil správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. Obecné zastupiteľstvo správu o činnosti HK berie na
vedomie, za schválenie uznesenia hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5
zúčastnených poslancov.
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 - hlavná kontrolórka obce p. Sylvia
Jonášová predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017“. Rozsah kontrolnej
činnosti HK je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami a s majetkom obce. Za schválenie
„Návrhu“ hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
11. Ponuka na prenájom časti pozemku od firmy Slovak Telekom, a.s. - Firma Slovak
Telekom, a.s. po prehodnotení sťažností na intenzitu signálu plánuje postaviť v obci vysielač.
Majú vytypované dve lokality, ktoré najlepšie pokryjú celé územie obce. Najprv oslovujú obec
a ponúkajú prenájom 1.000 € za rok. Obecný pozemok na ktorom by to bolo možné je parcela
ihriska TJ. V priebehu rokovania boli navrhnuté štyri návrhy. Prvý na pozemku obce cca 200
m od zastavanej časti obce smerom na družstvo PD po pravej strane, druhý návrh bol pri
Surovinskom potoku križujúci cestu na Senicu, tretí návrh nad obcou z východnej strany pri
letisku a štvrtý návrh na budove kultúrneho domu. Starosta a poslanci navrhujú rokovať so
zástupcami firmy Slovak Telekom, a.s. a prizvať ich na budúce zastupiteľstvo, aby sa upresnila
lokalita aj podmienky nájomnej zmluvy.
12. Rôzne - Projekt cezhraničnej spolupráce pre výsadbu zelene v Hlbokom - jedná sa
o projekt z programu spolupráce Interreg V A SR - AT, Zachovanie a ochrana životného
prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov, prioritná os 2,
špecifický cieľ 2.1, 2.2., kód Výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/02 Názov projektu:
GreenNET. Dotácia je 95 % z eurofondov. MAS Podhoran nadviazalo spoluprácu s Rakúskom,
v rámci ktorej je možnosť sa zapojiť do projektu cezhraničnej spolupráce za účelom výsadby
a údržby zelene. V Hlbokom prebehli v rokoch 2006 – 2014 pozemkové úpravy, v rámci

ktorých boli naprojektované spoločné zariadenia (vetrolamy, aleje, vsakovacie pásy a medze).
Všetky tieto spoločné zariadenia majú svoje parcely, ktoré sú zapísané v katastri na obec
Hlboké. Na webových stránkach obce nájdete všetky mapy aj technické správy, v ktorých sú
dopodrobna spracované výstupy pozemkových úprav.
Starosta navrhol, aby sa naša obec zapojila do tohto projektu a zrealizovala výsadbu
zelene. Keď bol spracovaný rozpočet pre celý kataster, čiže pre všetky navrhnuté spoločné
zariadenia, tak celkové náklady na projekt boli 151.975 €. Nakoľko financovanie projektu cez
cezhraničnú spoluprácu by sa realizovalo v troch rokoch a bežnou praxou je, že peniaze sa
preplácajú po vyše pol roku, obec by musela každý rok prefinancovať 1/3 celkových nákladov.
Preto boli z realizácie vypustené vetrolamy na Lúkach a celkové náklady sa znížili na sumu
104.529 €, takže ročne by obec prefinancovala cca 34.843 €. Uvedená suma je len predbežná
kalkulácia, lebo výsledná cena projektu bude známa až po ukončení verejného obstarávania.
Spoluúčasť na projekte je 5%, čo je 5.226 €. Podľa informácií pani Ing. Jablonickej sa do
projektu zapája len veľmi málo subjektov, medzi ktorými je aj MAS Podhoran a celková
alokácia na projekty zo Slovenskej strany je 4,7 milióna €.
Realizovaním výsadby by sme veľkou mierou prispeli k postupnému zmierneniu
veternej a vodnej erózie, tým pádom aj k ochrane obyvateľov obce pred negatívnymi javmi
počasia (záplavy, prašnosť), k zlepšeniu ekologickej aj estetickej stránky nášho okolia. Naši
potomkovia snáď budú už len z fotografií poznať, aké holé polia boli v Hlbokom.
Za projekt hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.
Zájazd na oslavy do Beckova – v Beckove budú celoslovenské oslavy 200. výročia narodenia
Dr. J.M. Hurbana a to presne v deň narodenia, v nedeľu 19.3.2017 so začiatkom Služieb Božích
o 9:00 hod. Pri tejto príležitosti plánuje starosta obce zorganizovať zájazd z Hlbokého do
Beckova, kde je pripravený bohatý celodenný kultúrny program. Autobus je objednaný vo firme
Parsek s.r.o. za dohodnutú cenu 180 €. Starosta navrhuje , aby autobus zaplatila obec. Účastníci
budú mať možnosť ísť na obed v reštaurácii v Beckove.
Oslavy 200. výročia narodenia Dr. J.M. Hurbana – starosta obce podá do 9.2.2017 projekt na
TTSK, kde môže obec žiadať max. 3.500 € na zorganizovanie osláv.
Zrezanie tují pred domom smútku - starosta navrhol, aby boli zrezané tuje pred domom smútku
a nahradené novými, položená zámková dlažba a osadené nové lavice pred domom smútku.
Kúpa pozemku od Rímskokatolíckej cirkvi pod domom smútku – uznesením OZ č. 10/5/2016
bola schválená kúpa pozemku od Rímskokatolíckej cirkvi pod domom smútku. Nakoľko sa na
pozemku nachádza národná kultúrna pamiatka – hrob padlých partizánov, nemohol byť doteraz
urobený zápis do katastra a pozemok musí byť prednostne ponúknutý štátu. Až po odmietnutí
štátu bude návrh na vklad zapísaný.
Nové fixné platby za vodomery od BVS – občanom boli listom od BVS oznámené sadzby
poplatkov za vodomery. 96 domácností má typ vodomeru T2, kde je ročný poplatok 180,- €.
Na žiadosť starostu im bude typ vodomeru zmenený v systéme na T1, kde je ročný poplatok
10,80 €.
Podaný projekt na opravu fasády kostola – Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom v spolupráci
s obcou podali dňa 13.12.2016 projekt na rekonštrukciu fasády kostola v rámci programu
Obnovme si svoj dom na Ministerstve kultúry SR. Celkový rozpočet projektu je 83.722 € s 5%ným spolufinancovaním vo výške 4.187 €. Cirkevný zbor požiadal o zorganizovanie zbierky zbor
v New Yorku, kde je vyhlásená zbierka na opravu kostola do apríla. Na dofinancovanie opravy ešte
plánuje podať projekt na Nórske fondy.

Hurbanov pamätník – finále okresnej súťaže Hurbanov pamätník sa uskutoční na podnet
Záhorského osvetového strediska Senica dňa 4.4.2017 v KD v Hlbokom.

VZN o malých zdrojoch znečistenia – obec musí na budúcom zasadnutí OZ schváliť nové VZN
o malých zdrojoch znečistenia ovzdušia na podnet Okresnej prokuratúry Senica.
12. Diskusia- Ing. Pavol Holický upozornil na skládky stavebného odpadu na ceste do Krúžka,
v Sasákoch, v Urbári a žiadal o opravu cesty na Záhumní. Starosta obce uviedol, že on je prvý
proti čiernym skládkam, ktoré vznikajú v extraviláne obce. V niektorých prípadoch sa ale
nejedná o čierne skládky, ale o spevňovanie poľných ciest. Keď sa roztopí sneh bude potrebné
urobiť obhliadky uvedených skládok. Ohľadom cesty starosta uviedol, že doteraz nebol
vyhodnotený projekt cez Program rozvoja vidieka 2014 - 2020, kde by v prípade úspešnosti
projektu bolo 100% plnenie, preto sa nemôže začať s opravou cesty z vlastných prostriedkov
obce, p. Holický žiadal starostu, aby urgoval vyhodnotenie projektu. Mgr. Ľubomír Kička
upozornil, na to, že v ulici na Výhone nemá kde odtekať dažďová voda z cesty, preto by mala
byť vybudovaná odtoková šachta. Starosta uviedol, že sa bude s touto otázkou zaoberať a pri
oprave cesty na Záhumní by bolo minimálne vhodné urobiť prípravu na dopojenie Výhonu na
dažďovú kanalizáciu pod cestou na Záhumní.
13.Záver – starosta poďakoval prítomným za účasť.

V Hlbokom, dňa 3.2. 2017

....................................................................
Ing. Ľubica Juríková, overovateľka zápisnice

..............................................................
Ing. Miloš Čobrda- starosta obce

