Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hlboké
dňa 30. 11. 2017
Prítomní: Ing. Miloš Čobrda – starosta obce
Ing. Ľubica Juríková, Peter Kubík, Ivana Petrášová, Ing. Iveta Zlochová, Oľga Žáková - poslanci,
Poslanec Mgr. Drahotín Nečas sa dostavil na zasadnutie OZ pri prejednávaní bodu č. 12
Sylvia Jonášová – kontrolórka
Neprítomní: Mgr. Milan Hojsík – ospravedlnený.
Občania obce (18)

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
Schválenie programu zasadnutia
Schválenie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 5/2011o výške príspevku za pobyt a stravu v ZŠ
a MŠ
8. Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Schválenie VZN č. 2/2017 o elektronických službách
10. Schválenie VZN č. 3/2017 o malých zdrojoch znečistenia
11. Úprava rozpočtu
12. Schválenie rozpočtu na roky 2018 – 2020
13. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prístavby KD
14. Zmena v organizačnom poriadku obce
15. Návrh prísediacich pre Okresný súd Senica
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver

1. Otvorenie zasadnutia – zasadnutie OZ otvoril starosta obce a všetkých prítomných privítal.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice – zapisovateľkou bola určená Zlata
Šipkovská, overovateľkou Oľga Žáková.
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ – Všetky prijaté uznesenia boli
splnené okrem uznesenia 3/8/2017 o podpísaní dohody na bezplatné užívanie prístavby KD.
Dohoda o bezplatnom užívaní klubovne v kultúrnom dome je vypracovaná a v týchto dňoch sa
rodičmi podpisuje.
4. Schválenie programu zasadnutia – navrhnutý program zasadnutia bol zverejnený na
úradnej tabuli obce. Starosta navrhol doplnenie programu o bod č. 14 – Zmena v organizačnom
poriadku obce a bod č. 15 – Návrh prísediacich pre Okresný súd Senica. Všetky body programu

boli schválené, za schválenie programu hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5
zúčastnených poslancov.
5. Schválenie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ - v zmysle §5 ods. 7 písm. f)
zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve predložili
riaditeľky MŠ a ZŠ Hlboké správy o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach Materskej a Základnej školy v Hlbokom za školský rok 2016 – 2017. Riaditeľka MŠ
Darina Kollárová a učiteľka ZŠ Ing. Pavlovičová stručne oboznámili prítomných s obsahom správ,
podali informácie o aktivitách detí. Za schválenie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach Základnej školy v Hlbokom i Materskej školy v Hlbokom hlasovalo
5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – na Obecný úrad bola doručená žiadosť pani
Aleny Mrázovej o odpredaj pozemku – parcely č. 1590/6 o výmere 144 m2. P. Mrázová je
spoluvlastníčkou rodinného domu č. 358 a uvedená nehnuteľnosť tvorí priľahlú plochu ku
stavbe a je dlhé roky využívaná ako dvor a záhrada. Na Obecný úrad bolo doručené aj súhlasné
stanovisko ďalšej spoluvlastníčky rodinného domu p. Dany Sedláčkovej, ktorá nemá záujem
o odpredaj pozemku do svojho vlastníctva a súhlasí, aby uvedený pozemok nadobudla jej sestra
Alena Mrázová. Nakoľko je pozemok pre obec nevyužiteľný, z dôvodu, že sa nachádza v tesnej
blízkosti rodinného domu a je priľahlou plochou, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok s rodinným domom, obec nemá možnosť uvedený pozemok využiť pre
svoje účely, preto schvaľuje zámer predaja pozemku. Za schválenie uznesenia hlasovalo 5
poslancov, proti 0 z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
7. Schválenie Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2011 o výške príspevku za pobyt a stravu v ZŠ a MŠ
– starosta predložil návrh dodatku č. 3 k VZN č. 5/2011 o výške a príspevku za pobyt a stravu
v ZŠ a MŠ z finančného pásma 2 na finančné pásmo 3, čím sa zvýši cena pre stravníkov od 2
do 6 rokov z 1,12 € na 1,19 €, pre žiakov ZŠ z 0,95 € na 1,01 € a pre zamestnancov a cudzích
stravníkov z 1,12 € na 1,19 €. Za schválenie Dodatku hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového
počtu 5 zúčastnených poslancov.
8. Schválenie Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady – starosta predložil návrh dodatku č. 3 k VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO, ktorým sa zvyšuje sadzba poplatku za zber,
prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na 0,0658 €
za osobu a kalendárny deň. Za schválenie Dodatku hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového
počtu 5 zúčastnených poslancov.
9. Schválenie VZN č. 2/2017 o elektronických službách – účelom navrhnutého VZN je
umožniť právnickým i fyzickým osobám uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich
povinností vo vzťahu k Obci Hlboké elektronicky. Elektronické služby zabezpečuje Obec
Hlboké prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom sídle https://www.dcom.sk, ako
aj
ústredného
portálu
verejnej
správy,
prístupného
na
webovom,
sídle
https://www.slovensko.sk. Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení
č. 2/2017 o elektronických službách, za hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5
zúčastnených poslancov.
10. Schválenie VZN č. 3/2017 o malých zdrojoch znečistenia – pre výpočet poplatku za
znečisťovanie ovzdušia je potrebné schválenie VZN, v ktorom sú stanovené náležitosti
oznámenia, vymedzenie malého zdroja, na ktorý sa nevzťahuje
poplatková
povinnosť, vymedzenie malého zdroja, na ktorý sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť a výška

poplatku. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2017
o malých zdrojoch znečistenia, za hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5
zúčastnených poslancov.
11. Úprava rozpočtu - dňa 23. 10. 2017 bola rozpočtových opatrením č. 6 vykonaná úprava
rozpočtu na základe Rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 zo dňa 10.10.
2017 na Základnú školu. Rozpočtovým opatrením boli navýšené finančné prostriedky na 6 %
navýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov o 585 €. Tieto finančné prostriedky
boli rozpočtované do príjmov a zároveň do výdavkov bežného rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo
vykonanú úpravu berie na vedomie. Za navrhnuté uznesenie hlasovalo 5 poslancov, proti 0
z celkového počtu 5 poslancov.
V rozpočtovom opatrení č. 7 sú navrhované nasledovné zmeny: V bežných príjmoch bol
vytvorený rozpočet na dotáciu na Voľby do orgánov samosprávnych krajov 713 €, vratky zo
zdravotných poisťovní 1.500 €, zvýšený rozpočet na dotáciu na ZŠ na 25.282 € /na základe
rozpočtového opatrenia z 21.11.2017/, dotáciu na Materskú školu na 1.360 €, upravený rozpočet
na poplatky za miestny rozhlas na 300 €, tržby za predaj piva a cigánskej na 1.600 €, tržby
z predaja propagačného materiálu na 600 €, daň z príjmu územnej samospráve zvýšená na
241.000 €. Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie zostávajú nezmenené. V bežných
výdavkoch bol vytvorený rozpočet na novovytvorené stredisko „Rozvoj obce“, kde boli
preúčtované všetky výdavky na mzdy, poistné a stravovanie zamestnancov Kutlak, Knotek
Kadlečík za obdobie od 1.1. do 31.10.2017. Rozpočet bol vytvorený na obdobie od 1.1. do
31.12.2017. Celkové rozpočtované náklady sú: na mzdy 27.300 €, poistné 6.920 €, stravovanie
1.000 € . Tieto prostriedky boli odúčtované z nákladov na Obecný úrad. Bol vytvorený rozpočet
na výdavky na Voľby do orgánov samosprávnych krajov 713 € , vytvorený rozpočet na
Materská škola odchodné 895 €, zvýšený rozpočet na OcÚ- nákup softweru /program cintorín/
na 1.100 €, vytvorený rozpočet na Cestná doprava-všeobecné služby /čistenie priekopy firmou
Infra Services/ 1.250 €, vytvorený rozpočet na výmenu plynového kotla v prístavbe Kultúrneho
domu 2.200 €. Bol upravený rozpočet na ZŠ v súlade s rozpisom pridelených normatívnych
a na MŠ v súlade s rozpisom nenormatívnych finančných prostriedkov. V kapitálových
výdavkoch bol znížený rozpočet na rekonštrukciu MK o 20.000 €, a bol zrušený rozpočet 278
€ na stavbu multifunkčného ihriska / z príjmu z predaja pozemkov/ , nakoľko sa v tomto roku
nenaplní a tieto prostriedky budú použité na splátku úveru ako výdavková finančná operácia.
Celkový rozpočet zostáva naďalej prebytkový, príjmy 473.902 €, výdavky 455.264 €. Bežný
rozpočet je prebytkový a kapitálový rozpočet je schodkový. Za navrhnuté uznesenie o zmene
rozpočtu hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5 poslancov.
12. Schválenie rozpočtu na roky 2018 -2020 – starosta obce predložil návrh rozpočtu na roky
2018, 2019 a 2020. Pri zostavovaní rozpočtu sme vychádzali zo skutočného čerpania v roku
2017. Hlavná kontrolórka obce vypracovala odborné stanovisko, s ktorým v krátkosti
oboznámila všetkých prítomných občanov a odporučila navrhnutý rozpočet na schválenie.
Starosta obce upozornil na skutočnosť, že výdavky v budúcoročnom rozpočte budú závisieť aj
od schválenia podaných projektov na čerpanie NFP z eurofondov. Hlavná priorita obce
v budúcom roku je rekonštrukcia miestnych komunikácií, v prvom rade cesty na Záhumnie,
cesty v Hoštákoch a cesty na Záhradnej ulici i oprava výtlkov na ostatných cestách. Druhou
prioritou v roku 2018 bude oprava chodníkov. Obec má takisto podaný projekt v hodnote 50.000
€ na rekonštrukciu chodníkov na Záhumní a na ulici SNP. Treťou prioritou bude dobudovanie
multifunkčného ihriska, ďalej zateplenie a maľovanie severnej fasády obecného úradu,
dokončenie fasády na dome smútku, rekonštrukcia kultúrneho domu na ktorú obec podala
projekt v Programe rozvoja vidieka 2014 – 2020. Rozpočet na všetky 3 roky bol zostavený ako
prebytkový. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2018, zobralo na vedomie

rozpočet na rok 2019 a 2020. Za navrhnuté uznesenie
z celkového počtu 6 poslancov.

hlasovalo 6 poslancov, proti 0

13. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prístavby KD – spoločnosť Roľník
Hlboké s.r.o. požiadala o prenájom prístavby Kultúrneho domu. Obecné zastupiteľstvo zobralo
žiadosť na vedomie, súhlasilo s prenájmom prístavby KD, v súlade so zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obcí schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže a poverilo starostu obce na
úkony nevyhnutne potrebné k realizácii obchodnej verejnej súťaže a k podpisu nájomnej
zmluvy s víťazným uchádzačom. Schválené podmienky obchodnej verejnej súťaže tvoria
prílohu zápisnice. Za navrhnuté uznesenie hlasovalo 6 poslancov, proti 0 z celkového počtu 6
poslancov.
14. Zmena v organizačnom poriadku obce – v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení §13 ods. 4 písm. d) informujem obecné zastupiteľstvo o zmene organizačného
poriadku. Zamestnanec obecného úradu Milan Knotek bol zamestnaný na dobu určitú na projekt
„Chceme byť aktívny na trhu práce 50+“ cez Úrad práce, ktorý obci preplácal náklady na
odvody do poisťovní. Dňom 31.10.2017 sa pracovný pomer skončil a tým bolo pracovné miesto
ukončené. Zmena sa týka novovytvoreného pracovného miesta s tou istou náplňou práce
i názvom pracovnej pozície – zamestnanec obecného úradu, pomocný pracovník. Zmenu
organizačného poriadku OZ zobralo na vedomie. Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov, proti 0
z celkového počtu 6 poslancov.
15. Návrh prísediacich pre Okresný súd Senica – Okresný súd Senica listom zo dňa 8.9.2017
požiadal obec Hlboké o navrhnutie kandidátov z radov občanov za prísediacich na pojednávania
v trestných veciach. Starosta navrhol za prísediace pani Ing. Ľubicu Juríkovú a pani Oľgu
Žákovú a skonštatoval, že obidve kandidátky spĺňajú predpoklady na voľbu v zmysle zákona
§139 zákona č.385/2000 Z.z. v znení neskorších doplnkov. Obecné zastupiteľstvo zobralo návrh
starostu na vedomie a požiadalo predsedu Okresného súdu Senica o vyjadrenie k navrhovaným
kandidátkam. Za hlasovalo 6 poslancov, proti 0 z celkového počtu 6 poslancov.
16. Rôzne - Správa o činnosti starostu
7.9.2017 - Národné Matičné slávnosti Trnava 2017 pri Pamätníku Antona Bernoláka –
slávností som sa zúčastnil spolu s pani Vilmou Tomášovou. Za obec sme pri pamätníku Antona
Bernoláka položili spolu veniec a zúčastnili sa slávnostného programu.
15.9.2017 – Otvorenie nového turistického chodníka J.M. Hurbana – v spolupráci
s Klubom Slovenských turistov Senica, TTSK a mestom Senica sme slávnostne otvorili nový
turistický chodník Dr. J.M. Hurbana a dali ho do užívania širokej verejnosti.
17.9.2017 – Oslavy 200. výročia narodenia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana – oslavy obec
organizovala spolu s TTSK, ECAV, Záhorským osvetovým strediskom a Záhorským múzeom
Skalica. Počasie nám síce vôbec neprialo, ale aj napriek tomu boli reakcie hostí a návštevníkov
vynikajúce. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na prípravách osláv, Poľovníckemu
združeniu Senica Bažantnica za mäso na guláš, dobrovoľnému hasičskému zboru za riadenie
dopravy, šikovným hlbockým gazdinkám za upečenie pagáčikov a zákuskov, našim
krojovaným a "hurbanovcom" za dôstojné reprezentovanie obce, cirkevníkom za upratanie
kostola a fary i ostatným organizátorom a zamestnancom obce.

23.9.2017 – Stretnutie jubilantov 50 a 60 ročných – na základe pozvánky som mal česť sa
zúčastniť tohto milého podujatia. Chcem sa poďakovať Únii žien v Hlbokom za zorganizovanie
tejto akcie. Je veľmi milé, keď sa ľudia môžu po rokoch stretnúť a podeliť sa o svoje životné
príbehy a zaspomínať si na spoločne prežité okamžiky. Verím, že túto tradíciu Únia žien
zachová aj v budúcnosti.
Zmeny cestovných poriadkov – TTSK zverejnil výzvu na zmenu cestovných poriadkov,
v ktorej mali občania možnosť pripomienkovať návrhy nových CP od 18.9. – 29.9.2017.
V návrhu nebol žiaden spoj na zrušenie, naopak jeden spoj nám pribudol.
7.10.2017 – Valné zhromaždenie Urbára Hlboké – predseda Pavol Válka prečítal správu
o činnosti a správu o hospodárení za rok 2016 a bol schválený plán úloh a rozpočet na roky
2017 a 2018. V tomto roku sa uskutočnila ťažby, holorub na ploche cca 5 ha.
Podaný projekt v programe 7.4 na opravu KD – začiatkom roku 2016 sme podali projekt na
rekonštrukciu KD prostredníctvom agentúry Premier Consulting EU, s.r.o. Celá výzva bola
v tomto roku zrušená a aj vypísaná znova. Nakoľko sa víťazný uchádzač firma K.L.T. stav,
s.r.o. vyjadril, že cenovú ponuku vie dodržať aj na budúci rok, obec podala žiadosť znovu
v nezmenenej podobe s uvedenou agentúrou bezplatne. Vyhodnotenie žiadosti by malo byť
v priebehu budúceho roku.
Čistenie dažďovej kanalizácie – v priebehu leta prišlo k úplnému upchaniu dažďovej
kanalizácie pri ihrisku. Nakoľko bol upchaný úsek o dĺžke cca 100 m museli sme sa obrátiť na
firmu, ktorá disponovala technickým zariadením, ktoré by dokázalo takúto dlhú časť
prepláchnuť. Preto obec oslovila firmu Infra Services s.r.o., ktorá úsek za pomoci veľkej
techniky vyčistila. Náklady boli vo výške 1248,79 €.
Darovaná okrasná drevina – chcem sa z tohto miesta poďakovať pani Ing. Anne Juríkovej,
ktorá obci darovala krásnu interiérovú okrasnú drevinu.
Náhradná výsadba spoločnosti BVS, a.s. – firma BVS, a.s. uskutočnila náhradnú výsadbu 5
ks odrastených líp malolistých na pozemku bývalého smetiska za výrub, ktorý sa uskutočnil
v Krčažnom pri rozšírení vodného zdroja Holdošov mlyn.
MAS Podhoran o.z. – získala akreditáciu MAS pre ďalšie programovacie obdobie a bude sa
môcť uchádzať o finančné prostriedky z eurofondov. Naša obec je tiež členom tejto mas-ky
a podľa posledných informácií budeme môcť čerpať finančné prostriedky okolo 20 či 30 tisíc
€.
Pekáreň Hlboké s.r.o. v likvidácii – na základe mojej iniciatívy som si vyžiadal v akom štádiu
je likvidácia spoločnosti. Prišla mi táto odpoveď dňa 13.11.2017:
Vo veci likvidácie máme zabezpečené takmer všetky potrebné dokumenty, t. j. správu
likvidátora, mimoriadnu účtovnú závierku k 31.10.2017, zrušený účet, súhlas s výmazom od
Colného úradu, obce. Posledným dokumentom je súhlas daňového úradu, na tento ešte čakáme.
Akonáhle ním budeme disponovať, bude podaný návrh na Obchodný register.

9.11.2017 – Brigáda PZ Senica Bažantnica - poľovné združenie Senica-Bažantnica
uskutočnilo brigádu na vyzbieranie odpadu v lesoch katastra Hlboké. Po mojej dohode s TS
Senica, a.s. mohli vyzbieraný odpad poľovníci vyviesť bezplatne na skládku odpadu
v Jablonici. Ďakujem poľovníkom za tieto aktivity, ktoré nemalým spôsobom prispievajú
k čistote a skrášlení nášho spoločného životného prostredia.
Podaný projekt na opravu interiéru kostola – Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom v spolupráci
s obcou podali projekt „Rekonštrukcia interiéru NKP 608/1 Evanjelického kostola k 130.
výročia úmrtia Dr. J.M. Hurbana“. Jedná sa o nasledovné práce: Odborná sondáž vnútorných
omietok a vyhodnotenie nálezových situácií, následné odstránenie zasolených omietok pod
odborným dohľadom. Vyhĺbenie odvetracieho kanála popri múre v zmysle sanačného projektu
od Ing. Ivana Cebecauera. Uzatvorenie kanála s napojením na odvetrávaciu rúru vedúcu do
podkrovných priestorov kostola s využitím komínového efektu odsávania vlhkosti. Omietnutie
stien sanačnou omietkou a vymaľovanie. Demontáž drevených lavíc, odstránenie zhnitej
podlahy, výkop a zaizolovanie a vybetónovanie priestoru pod lavicami a montáž lavíc do
pôvodného stavu. Celkový rozpočet projektu je 24.292 € s 5% spoluúčasťou 1.300 €. Žiadosť
bola podaná 24.11.2017 na podateľni Ministerstva kultúry SR. Cirkevný zbor ešte podal aj
žiadosť na zaregistrovanie historického organu za NKP, nakoľko cena opravy tohto organu by
sa pohybovala nad 13.000 €, na čo nemá CZ finančné prostriedky. Pokiaľ bude organ zaradený
za NKP môže sa CZ v budúcom roku uchádzať o dotáciu na MK SR.
Meteorozhľadňa – po dlhšej odmlke ma znovu kontaktoval pán Vladimír Jorík, ktorý začal
intenzívne pracovať na vybudovaní meteorozhľadne. V minulosti sme schválili umiestnenie
tejto rozhľadne na parcele obce CKN 6467. Pri vtyčovaní sme zistili, že v ceste je vedené
prívodné potrubie plynu SPP, ktoré má ochranné pásmo 10 m do každej strany. Z uvedeného
dôvodu sme museli meteorozhľadňu posunúť smerom k panelovej ploche na letisku. Pán Jorík
dal urobiť geodetické zameranie a máme k dispozícii aj geometrická plán č.107/2017
vyhotovený firmou Geo Time s.r.o. pánom Tomášom Holičom. Nakoľko bola zmenená poloha
rozhľadne, pán Jorík uvažuje o postavení 16 m vysokej rozhľadne, tak ako na Inovci.
Rekonštrukcia domu smútku a okolia – bola položená nová dlažba, osadené drevené lavice,
opravená lampa verejného osvetlenia, vybetónovaný násypu okolo domu smútku a nového
krytu šachty čerpadla, boli namontované nové plastové okná na budove domu smútku aj na
murovanom vstupe do cintorína, opravená strecha na vstupe pomocou asfaltovej krytiny,
uskutočnené murárske práce na fasáde vstupu, osadené nové zvody a vymaľovanie vstupu.
Ostáva dokončiť fasádu domu smútku a časť zámkovej dlažby. Chcem sa poďakovať
zamestnancom obce, ktorí tento rok na cintoríne odviedli kus dobrej a poctivej práce.
Mesiac úcty k starším – už tradične si v našej obci v mesiaci október pripomíname mesiac
úcty k starším. V tomto roku sa toto podujatie uskutočnilo 25.10.2017 v KD. Boli pozvaní
všetci naši občania ktorí dovŕšili 60 rokov a viac a členovia JDS v Hlbokom. Na oslave sa
zúčastnilo 130 seniorov. Na úvod som sa všetkým prihovoril a následne v krátkom kultúrnom
programe vystúpili deti z MŠ a žiaci ZŠ, za čo im srdečne ďakujem. Deti vyrobili pre seniorov
milé darčeky, ktoré im po programe odovzdali. Obec pripravila malé občerstvenie a na záver

vystúpili naši heligónkari s ľudovými pesničkami. V priebehu podujatia boli na dataprojektore
premietané fotografie z akcií roku 2017.
Gratulácia pani Márii Čobrdovej – dňa 26.10.2017 som bol spolu s pani Zlatou Šipkovskou
zablahoželať našej občianke pani Márii Čobrdovej ku krásnemu životnému jubileu 80 rokov.
Nové kontajnery na triedený zber na cintoríne – požiadal som TS Senica, a.s., aby nám
zabezpečili kontajnery na zber skla a plastov na cintorín. Najprv sme vyskúšali zbierať sklo
a musím povedať, že ľudia poctivo sklo triedili, preto sme osadili aj kontajner na plasty.
4.11.2017 - Voľby do samosprávnych krajov - Ako starosta obce sa chcem poďakovať
všetkým Hlbočanom, ktorí uplatnili svoje ústavné právo a zúčastnili sa Volieb do orgánov
Trnavského samosprávneho kraja. Zároveň ďakujem volebnej komisii v Hlbokom, na čele
s pani Oľgou Žákovou, za bezproblémový priebeh volieb. Gratulujem všetkým zvoleným
kandidátom a verím, že budú poctivo a čestne pracovať v prospech občanov Trnavského
samosprávneho kraja a aj našej obce Hlboké, nezabúdajúc na bohaté kultúrne dedičstvo našich
predkov a uplatňujúc morálne a duchovné hodnoty v práci. Počet voličov zapísaných v zozname
voličov v Hlbokom 779. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania v Hlbokom 239. Počet
platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby zastupiteľstva TTSK v Hlbokom 232.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu Trnavského
samosprávneho kraja v Hlbokom 230. Volebná účasť v Hlbokom 30,6 %, v TTSK 24,74 % a
na Slovensku 29,95 %.
Výsadba protieróznej zelene – chcem sa poďakovať občianskemu združeniu OZ Prakoreň,
ktoré v tomto mesiaci realizovalo výsadbu časti lipovej aleje v lokalite pri rozvodni SPP
smerom ku Krčažnému. V budúcom roku by sme chceli spoločne zorganizovať výsadbu
rodovej aleje so zapojením našich spoluobčanov. Každý bude mať možnosť zakúpiť si lipu
a v jarnom období v jednom termíne sa uskutoční spoločná výsadba. Ľudia, ktorí si stromy
zakúpia a vysadia sa budú o tieto stromy starať a budú to stromy jednotlivých rodín, ktoré sa
budú ďalej dediť.
10.11.2017 – Deň červených makov – v spolupráci s JDS Hlboké sme zorganizovali toto
pietne podujatie na pamiatku všetkých padlých hrdinov prvej svetovej vojny. Rozozvučaním
zvonov, položením venca a zapálením sviečky sme si uctili pamiatku hrdinov 1. sv. vojny.
Stretnutie s podnikateľmi z Číny – na základe pozvánky som sa zúčastnil na tomto stretnutí.
Primátor mesta Senica informoval prítomných o podpísaní zmluvy o spolupráci s čínskou
stranou, ktorá sa zaujíma o podporu stredných podnikateľov v oblasti výroby, cestovného ruchu
a ďalšej spolupráce. Prvou zmluvou je zmluva s firmou DEMA, kde bude čínska strana
financovať novú výrobnú linku na výrobu elektro bicyklov.
Odstraňovanie popadaných haluzí po víchrici – zamestnanci obce odstraňovali popadané
haluze na vŕbe pri kostole a z líp na cintoríne. V spolupráci s OZ Kozel chcem, aby odborník
zhodnotil a navrhol ošetrenie prestárlych stromov, ktoré sú nebezpečné pre okoloidúcich.
15. – 16.11.2017 – Konferencia o biologicky rozložiteľných odpadoch – konferenciu
organizovalo občianske združenie Priatelia Zeme v spolupráci s MŽP SR. Hlavný dôraz bol
kladený na separáciu odpadov a hlavne rôzne projekty, ktoré učia ľudí separovať odpad tak,

aby bol dosiahnutý aspoň 40% podiel separovaného odpadu z komunálneho odpadu. Boli
prezentované viaceré projekty v obciach na ktorých bolo ukázané, že je to možné.
16.11.2017 – Lampiónový sprievod obcou – organizátorom sprievodu bola MŠ a ZŠ.
Sprievod vychádzal od školy smerom k starému cintorínu, hore ulicou SNP k úradu. Obec pre
deti na obecnom úrade pripravila malé občerstvenie. Ďakujem pani učiteľkám za
zorganizovanie lampiónového sprievodu.
28.11.2017 – Stretnutie ohľadom obnovy NKP hrobu starostu Čáčova Martina Bartoňa –
na základe pozvánky som sa zúčastnil na tomto stretnutí, ktoré bolo venované obnove pomníka.
Mesto Senica plánuje celkovú rekonštrukciu a reštaurovanie pomníka s vybudovaním
cyklochodníka. Samotná rekonštrukcia bude stáť 32.000 € a bude financovaná z rozpočtu mesta
Senica. Práce by mali byť ukončené v lete 2018. Primátor mesta plánuje slávnostné otvorenie
na 13.10.2017. Pani riaditeľka Záhorského osvetového strediska plánuje spojiť otvorenie
s oslavou meruôsmych rokov a pýtala sa ma, či by sa do toho nezapojilo aj Hlboké.
6.12.2017 – Rozsvietenie vianočného stromčeka – najprv sa chcem poďakovať rodine
Joríkovej z Výhona, ktorá darovala obci vianočný stromček. Ďalej moje poďakovanie patrí aj
pánovi Miroslavovi Filípkovi, ktorý nám pomocou techniky pomohol vypíliť, previesť a osadiť
stromček pred obecným úradom. Pozývam všetky deti na rozsvietenie vianočného stromčeka
dňa 6.12.2017 o 17:00 hodine pred obecným úradom. Deti z MŠ a ZŠ majú pripravený krátky
kultúrny program a možno príde aj Mikuláš.
Oslavy 130. výročia narodenia Dr. J.M. Hurbana – s poslancami sme sa dohodli, že tieto
oslavy by boli v nedeľu 25.2.2018. Nebudeme pozývať žiadnych ústavných činiteľov ani
politikov a nebude sa robiť ani recepcia a kultúrny program v KD. Urobíme len pietnu
spomienku, ktorá sa začne službami Božími v kostole a potom by sme išli položiť vence
k mohyle.
17. Diskusia – pán Ivan Jurdák upozornil na elektrické drôty v Záhradnej ulici, ktoré sa pri
vetre spájajú a zapríčiňujú výpadok elektriny. Žiada starostu, aby podal na ZSE písomný
podnet. Poslankyňa pani Oľga Žáková požiadala starostu obce, aby zistil, aká je situácia na
pošte v Hlbokom, nakoľko od 1.12.2017 mala pošta zverejnený inzerát na obsadenie pozície
poštového doručovateľa, aby neprišlo k zrušeniu pošty. Pán Ján Malovík sa opýtal, kedy sa
bude stavať stožiar firmy Telekom na ihrisku. Starosta obce mu odpovedal, že po vydaní
stavebného povolenia začiatkom budúceho roka. Mgr. Ľubomír Kička žiada obec pridať lampu
verejného osvetlenia na Výhone, podľa neho stačí demontovať starú lampu a premiestniť ju na
iný existujúci stĺp el. vedenia, tak ako je to v celej obci. Pán Martin Madunický tiež požiadal o
rozšírenie verejného osvetlenia smerom k jeho novostavbe na Záhumní. Starosta obce
odpovedal, že za poslednou lampou VO je pozemok v zelenom pásme popri ceste v súkromnom
vlastníctve. V minulosti tento pozemok obec chcela kúpiť, ale majiteľ to odmietol.
Pravdepodobne jediným riešením je zriadenie vecného bremena. Ďalej sa pán Madunický
dožadoval obmedzenia nákladnej dopravy na Záhumní dopravnou značkou zákaz prejazdu
vozidiel nad 3,5 tony, nakoľko vozidlá PD Senica sústavne ničia túto cestu, jazdia bezohľadne
a znečisťujú komunikáciu. Starosta obce navrhol, že na budúce zastupiteľstvo pozve predsedu
PD Senica, aby sa k danej veci vyjadril. Mgr. Ľubomír Kička navrhuje vymeniť okná na

„Klubovni“ v Kultúrnom dome za plastové, odviesť vodu z odkvapu ďalej od budovy a zrušiť
odkvapový chodník v tesnej blízkosti budovy a miesto neho vybudovať odvetranie pomocou
makadamu. Diskusnými príspevkami sa bude zaoberať starosta obce a obecné zastupiteľstvo.

18. Záver – starosta poďakoval prítomným za účasť.

V Hlbokom dňa 6. 12. 2017

..............................................................

............................................................

Oľga Žáková – overovateľka zápisnice

Ing. Miloš Čobrda – starosta obce

