Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hlboké
dňa 31. 8. 2017
Prítomní: Ing. Miloš Čobrda – starosta obce
Mgr. Drahotín Nečas, Ivana Petrášová, Oľga Žáková, Ing. Iveta Zlochová – poslanci
Sylvia Jonášová – kontrolórka
Neprítomní: Mgr. Milan Hojsík, Ing. Ľubica Juríková, Peter Kubík
Občania obce (14)
Program

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
Schválenie programu zasadnutia
Schválenie zmluvy na vybudovanie cesty
Úprava rozpočtu
Príprava osláv J.M. Hurbana
Rôzne
a. Návrh na zmenu v pravidlách hlásenia obecného rozhlasu
b. Klubovňa pre mladých v KD
9. Diskusia
10. Záver

1. Otvorenie zasadnutia – zasadnutie OZ otvoril starosta obce a všetkých prítomných privítal.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice – zapisovateľkou bola určená Miroslava
Šullová a overovateľom Mgr. Drahotín Nečas.
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ – Všetky uznesenia z minulého
zastupiteľstva boli splnené.
4. Schválenie programu zasadnutia –Všetky body programu boli schválené. Za schválenie
programu hlasovali 4 poslanci, proti 0 z celkového počtu 4 zúčastnených poslancov.
5. Schválenie zmluvy na vybudovanie cesty – starosta obce navrhol schváliť zmluvu o úprave
práv súvisiacich s výstavbou miestnej komunikácie a splnomocnenie na zriadenie vecných
bremien so spoločnosťou K.L.T. stav. s.r.o. a zároveň navrhol schváliť uznesenie, že OZ súhlasí
so zriadením vecných bremien na obecnej parcele CKN č. 5180 zapísanej na LV č. 3797 a CKN
1646/1 zapísanej na LV č. 1850, pre vybudovanie všetkých potrebných inžinierskych sietí
(verejný vodovod a vodovodné prípojky, verejné elektrické vedenie a elektrické prípojky,
verejný plynovod a plynové prípojky, káble na prenos telekomunikačných služieb, verejnú
kanalizáciu a kanalizačné prípojky a prípadne ďalšie) v prospech jednotlivých poskytovateľov
inžinierskych sietí a jednotlivých poskytovateľov služieb. Za navrhnuté uznesenie hlasovali 4
poslanci, proti 0 z celkového počtu 4 poslancov.
6. Úprava rozpočtu – starosta obce predložil návrh na 5. zmenu rozpočtu. V navrhovanej zmene
bol vytvorený rozpočet na dotáciu Dobrovoľného požiarneho zboru SR 1.400 €, dotáciu
Trnavského samosprávneho kraja na Oslavy J.M. Hurbana 1.500 € , dotáciu pre ZŠ na učebnice
17 €. Bol zvýšený rozpočet na Dotáciu na Matričný úrad o 33 €, poplatky za odpad na 20.100
€, vstupné do Pamätnej izby na 1.000 €. Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie
zostávajú nezmenené.

V bežných výdavkoch bol zvýšený rozpočet na OcÚ údržba prevádzkových strojov z 223
na 500 €, údržba špeciálnych strojov prístrojov zo 193 na 1000 €, poistné z 850 na 2.000 €
/z dôvodu uzavretia novej poistnej zmluvy/, členské príspevky /ZMOS, Mikroregión Branč/
z 1000 na 3500 €, verejné osvetlenie náhradné diely z 300 na 800 €, cintorín všeobecný
materiál zo 4000 na 7.000 €, nakladanie s odpadmi - vývoz žumpy zo 150 na 327 € .
Bol zvýšený rozpočet na ZŠ – údržba budov zo 700 na 800 € /faktúra za maľovanie/, vytvorený
rozpočet na Školskú jedáleň – údržba budov - primárne a predprimárne vzdelávanie 550 €.
V kapitálových výdavkoch bol vytvorený rozpočet na kamerový systém /úhrada z rezervného
fondu/ vo výške 1.011 € za nainštalovanie novej kamery a znížený rozpočet na rekonštrukciu
MK o 1.011 € na 50.975 €. Výdavkové finančné operácie zostávajú nezmenené. Celkový
rozpočet zostáva naďalej prebytkový, príjmy 465.566 €, výdavky 454.148 €. Bežný rozpočet
zostavený ako prebytkový, Kapitálový rozpočet je schodkový. Za navrhnuté uznesenie
hlasovali 4 poslanci, proti 0 z celkového počtu 4 poslancov.
7. Príprava osláv J. M. Hurbana – starosta informoval občanov o programe Osláv pri
príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana, ktoré sa budú konať 17.9.2017. Uviedol, že
bola vydaná poštová známka s portrétom J. M. Hurbana a je objednaná poštová pečiatka. Pri
príležitosti osláv budú vydané pamätné listy, budú vyrobené nové reklamné predmety:
magnetky, tričká, hrnčeky a perá, ktoré sa budú počas osláv predávať.
8. Rôzne :
a/ Návrh na zmenu v pravidlách hlásenia obecného rozhlasu - starosta predložil návrh na
zmenu v pravidlách hlásenia obecného rozhlasu, ktorý navrhla Ing. Valachovičová, ktorá žiada,
aby sa hlásilo len raz za deň o 16.00 hodine a predajcovia, ktorí do našej obce prichádzajú by
sa ohlasovali deň vopred. Obecné zastupiteľstvo s navrhnutou zmenou nesúhlasilo.
b/ Klubovňa pre mladých v KD - starosta obce navrhol zrušiť uznesenie č. 24/2011
o bezplatnom užívaní miestnosti pod vývarovňou kultúrneho domu občianskemu združeniu
HAM a schváliť bezplatné užívanie týchto priestorov pre klubovú činnosť mládeže v Hlbokom
– zastúpenú rodičmi detí. Podmienkou používania je zákaz fajčenia, zákaz prechovávania
a konzumácie alkoholu a drog, zákaz prespávania, zákaz rušenia nočného kľudu, zákaz
poškodzovanie obecného majetku, zákaz manipulácie s otvorením ohňom, povinnosť
udržiavania čistoty a poriadku. Porušenie uvedených podmienok je dôvodom na ukončenie
bezplatného užívania priestorov. OZ splnomocnilo starostu obce na podpis dohody o používaní
nebytových priestorov so zástupcami rodičov detí. Za hlasovali 4 poslanci, proti O, z celkového
počtu 4 poslancov.
9. Diskusia – Starosta obce prítomných informoval: Oprava cesty na Záhumní – po dohode
s vedúcim s Slovenskej správy ciest prevádzka Senica, pánom Olejníkom bola obci bezplatne
dovezená tatrovka asfaltovej drte. Túto drť sme použili na opravu cesty na Záhumní. Práce boli
vykonané v najväčších letných horúčavách, aby sa materiál po aplikácii na slnku spojil. Obec
zakúpila asfaltovú emulziu a zamestnanci obce vyčistili výtlky, aplikovali asfaltovú emulziu,
potom asfaltovú drť, posypali štrkom a spevnili vibračnou doskou. Opravené výtlky zatiaľ
odolávajú živlom, lebo do konca augusta by mali byť vyhodnotené projekty z eurofondov, kde
máme podanú žiadosť na opravu cesty.
Projekt na kúpu kompostérov – v rámci Mikroregiónu Branč z.o. sa naša obec zapojila do
výzvy z eurofondov na predchádzanie vzniku odpadov. Verejné obstarávanie na 1975 ks

kompostérov vyhrala firma MEVA-SK z Rožňavy za cenu 207.000 €, to znamená že 1 ks
kompostéra bude stáť 104,8 €. Obec Hlboké má požiadavku na 290 ks kompostérov.
Túlaví psi – v piatok 18. augusta 2017 mi občania z bytoviek nahlásili, že v priestoroch medzi
bytovkami pobehujú dvaja veľký psi a to vlčiak a rotvajler. Volali aj štátnu políciu, ale tá sa
vyhovorila, že nemá na odchyt psov prostriedky. Na tento podnet som volal do útulku Senica,
kde akurát neboli prítomní. Následne som volal na mestskú políciu Senica, ktorá svoj výjazd
podmienila súhlasom pána primátora, ktorému som sa však nedovolal. Situáciu vyriešil až
útulok Senica, ktorí boli nakoniec ochotní a prišli psov odchytiť. Za ich služby bude obci
vystavená faktúra.
Oprava altánku v Krúžku – starosta obce sa verejne poďakoval pánovi Jánovi Mihálovi, ktorý
zo svojej vlastnej iniciatívy a vo svojom voľnom čase na vlastné náklady opravil poškodený
altánok v Krúžku. Je úžasné, že v našej obci stále žijú dobrí ľudia, ktorým záleží na prostredí
a neváhajú obetovať svoj čas a peniaze na skrášlenie spoločného majetku.
Mgr. Tatiana Vajdová skonštatovala, že cesta na Záhumní je po posledných dažďoch
v katastrofálnom stave, starosta uviedol, že podaný projekt na opravu cesty by mal byť
vyhodnotený do 31.8.2017. Starosta oznámil, že výzva na dotáciu na vybudovanie
multifunkčného ihriska bola zrušená pre celé Slovensko a bude sa musieť rozhodnúť, ako sa
bude vo výstavbe pokračovať. Na dobudovanie ihriska je schválený rozpočet 10.000 €, preto
povrch ihriska bude betónový, povrch z umelej trávy by bol finančne niekoľkonásobne
nákladnejší. P. Ivan Jurdák upozornil, že na ceste pri cintoríne je jama, ktorá je tak veľká, že sa
musí obchádzať. P. Petricová upozornila na upchatý kanál pre domom č. 247. P. Pawlusiowá
upozornila na túlavých psov pri bytovkách, starosta informoval o priebehu odchytenia psov
a ich umiestnení v útulku.
10. Záver – starosta poďakoval prítomným za účasť.

V Hlbokom, dňa 8. 9. 2017

......................................................................
Mgr. Drahotín Nečas – overovateľ zápisnice

......................................................
Ing. Miloš Čobrda – starosta obce

