Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hlboké
dňa 24. 5. 2018
Prítomní: Ing. Miloš Čobrda – starosta obce
Mgr. Milan Hojsík, Ing. Ľubica Juríková, Peter Kubík, Mgr. Drahotín Nečas, Ivana Petrášová,
Ing. Iveta Zlochová, Oľga Žáková – poslanci
Neprítomní: kontrolórka obce - ospravedlnená
Občania obce (20)

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 záverečného účtu obce za rok 2017
Schválenie dotácií organizáciám na rok 2018
Schválenie zmlúv o dielo a dodatku č.1 s firmou Cesty Nitra, a.s. na opravy ciest
Schválenie zmeny projektu „Rekonštrukcie miestnej komunikácie v obci Hlboké“
z PRV 2014 -2020
9. Schválenie preklenovacieho úveru na opravu cesty na Záhumní z PRV 2014 - 2020
10. Schválenie mimoriadneho členského a riadneho členského príspevku na rok 2018 pre
MR Branč
11. Úprava rozpočtu
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
13. Rôzne
14. Diskusia
15. 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 overovateľom p. Ivana Petrášová.
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ – na minulom zasadnutí bolo
prijatých 14 uznesení, všetky prijaté uznesenia boli splnené.
4. Schválenie programu zasadnutia – V bode č.7 starosta obce navrhol zmenu. Pôvodné
znenie bolo „Schválenie zmluvy o dielo s firmou Cesty Nitra, a.s. na opravy ciest“. Zmena sa
týkala schvaľovanie viacerých zmlúv a dodatku č.1. Nové znenie bodu č.7 bolo navrhnuté
„Schválenie zmlúv o dielo a dodatku č.1 s firmou Cesty Nitra, a.s. Za uvedenú zmenu hlasovalo
všetkých 7 prítomných poslancov. Všetky body programu boli následne schválené. Za
schválenie programu hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených
poslancov.
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017 - Záverečný účet bol v zmysle zákona
č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli obce, a bola dodržaná 15 dňová
lehota. Stanovisko k záverečnému účtu predložila hlavná kontrolórka obce p. Sylvia Jonášová.
Obecné zastupiteľstvo v Hlbokom schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 49.288,94 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu Rezervného fondu.
Prebytok rozpočtu v sume 47.818,97 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schválilo použiť na tvorbu rezervného fondu
47.818,97 EUR. Zostatok finančných operácií v sume 1.469,97 EUR, schválilo použiť na
tvorbu rezervného fondu 1.469,97 EUR.
Na základe uvedených skutočností OZ schválilo
skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 49.288,94 EUR. Záverečný účet a
celoročné hospodárenie bolo poslancami schválené bez výhrad. Za prijaté uznesenie hlasovalo
7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov. Obecné zastupiteľstvo
zároveň schválilo použitie rezervného fondu vo výške 49.288,94 EUR na rekonštrukciu tribúny
TJ vo výške 3.000 € a na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 46.288,94 €. Za
prijaté uznesenie hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
6. Schválenie dotácií organizáciám na rok 2018 – v zmysle VZN č.2/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce boli prijaté 3 žiadosti. Telovýchovná jednota požiadala o dotáciu vo
výške 2.500 € na usporiadanie športových podujatí, nákup športových potrieb a údržbu
futbalového štadiónu. Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom požiadal o dotáciu 600 € na
rekonštrukciu interiéru ev. kostola a Divadelný spolok J.M. Hurbana o dotáciu 500 € na obnovu
javiska v Kultúrnom dome. Obecné zastupiteľstvo v Hlbokom schválilo poskytnutie dotácie
vo výške 2.500 € pre TJ Družstevník Hlboké a dotáciu vo výške 600 € pre Cirkevný zbor ECAV
v Hlbokom. S Divadelným spolkom J.M. Hurbana bolo dohodnuté, že obec vyčlení finančné
prostriedky na výrobu novej opony do kultúrneho domu vo výške 1.000 € a oni pôvodnú
žiadosť stiahli. Za prijaté uznesenie hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7
zúčastnených poslancov.
7. Schválenie zmlúv o dielo a dodatku č.1 s firmou Cesty Nitra, a.s. na opravy ciest –
Obecné zastupiteľstvo v Hlbokom schválilo zmluvu o dielo č. 22/2018/08421 s firmou Cesty
Nitra, a.s. na Rekonštrukciu miestnych komunikácií v Hlbokom v dohodnutej sume 17.072,98
€, zmluvu o dielo č. 27/2018/08421 s firmou Cesty Nitra, a.s. „Oprava miestnych komunikácií
v Hlbokom“ v dohodnutej sume 10.519,09 € a Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 5/2018/08421
s firmou Cesty Nitra, a.s. „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Hlbokom“ v dohodnutej
sume 2.078,40 € a splnomocnilo starostu obce na podpis zmlúv o dielo a Dodatku č. 1 k zmluve
o dielo. €. Za prijaté uznesenia hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených
poslancov.
8. Schválenie zmeny projektu „Rekonštrukcie miestnej komunikácie v obci Hlboké“
z PRV 2014 -2020 – starosta obce na základe požiadaviek občanov navrhol schválenie zmeny
projektu, ktorá sa týka vypustenia realizácie nového chodníka na križovatke so štátnou cestou
okolo rodinného domu č. 221 a realizácie rekonštrukcie existujúceho chodníka popri
rekonštruovanej ceste po rodinný dom č. 193. Na dokončenie chodníka je podaný ďalší projekt,
ktorý doteraz nebol vyhodnotený, chodník bude v budúcnosti dokončený. Za prijaté uznesenie
hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
9. Schválenie preklenovacieho úveru na opravu cesty na Záhumní z PRV 2014 – 2020 –
starosta oboznámil s potrebou prijať uznesenie o prijatí preklenovacieho úveru vo výške
89.432,39 € na prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hlboké“,
ktorý sa realizuje cez Program rozvoja vidieka SR. Úver by bol poskytnuté v prípade, že obci
nebude vyplatená záverečná platba z PPA pred uplynutím splatnosti faktúry firmy Cesty Nitra,
a.s. K prijatiu úveru bolo predložené stanovisko hlavného kontrolóra, ktoré OZ vzalo na
vedomie. Za prijaté uznesenie hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených
poslancov
10. Schválenie mimoriadneho členského a riadneho členského príspevku na rok 2018 pre
MR Branč – OZ schválilo úhradu mimoriadneho členského príspevku vo výške 1.784 €
a riadneho členského príspevku vo výške 50 € Mikroregiónu Branč na rok 2018, ktoré sú
potrebné na pokrytie nákladov úspešného projektu „Podpora predchádzania vzniku biologicky

rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč“. Z uvedeného projektu naša
obec získa 290 kusov kompostérov, ktoré budú odovzdané do domácností. Za prijaté uznesenie
hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
11. Úprava rozpočtu – V navrhovanej zmene rozpočtu sú nasledovné zmeny : v bežných
príjmoch bol upravený rozpočet - poplatok za znečisťovanie ovzdušia 370 €, príjmy z náhrad
poistného plnenia 470 €, tržby z predaja 1.500 €, V kapitálových príjmoch bol rozpočtovaný
kapitálový transfer 11.000 € na rekonštrukciu tribúny TJ. Príjmové finančné operácie neboli
zmenené. Bežné výdavky - bol zvýšený rozpočet na zakúpenie softwaru „Cintorín“ na 783 €,
vytvorený rozpočet na dotáciu TJ 2.500 €, dotáciu Ev. cirkevnému zboru 600 €, dôchodcom
zvýšený rozpočet o 500 € na reprezentačné výdavky a kultúrne akcie, vytvorený rozpočet 1.000
€ na zhotovenie sochy J.M. Hurbana, 12.600 € na opravy ciest /výtlkov a šupákov a vpustí/,
1 000 € na výrobu novej opony do Kultúrneho domu, zvýšený rozpočet na obecný úrad služby
- na revízie elektrických zariadení o 900 €, na výrobu poklopov na cesty 2.200 €. Bol znížený
rozpočet na opravy budov obecného úradu, základnej školy a domu smútku. Kapitálové
výdavky - na rekonštrukciu ciest a chodníkov z prostriedkov rezervného fondu je rozpočet po
úpravách 113.070 €, na rekonštrukciu tribúny TJ spolu 14 000 € /11.000 € dotácia, 3 000 €
spolufinancovanie obce/, rozpočet na multifunkčné ihrisko bol znížený na 13 500 € .
Výdavkové finančné operácie – upravované neboli. Celkový rozpočet zostáva naďalej
prebytkový, príjmy 635.956 €, výdavky 635.890 €.Bežný rozpočet zostavený ako prebytkový,
Kapitálový rozpočet je schodkový. Za navrhnuté uznesenie hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z
celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 – starosta predložil plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018, ktorý predložila hlavná kontrolórka p.
Sylvia Jonášová. Za schválenie návrhu hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7
zúčastnených poslancov.
13. Rôzne - Správa o činnosti starostu obce od 22.2. – 24.5.2018
23.2.2018 – Valné zhromaždenie OOCR – Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie je
kľúčovou organizáciou v oblasti cestovného ruchu na Záhorí. Reprezentuje náš región na
rôznych slovenských aj medzinárodných výstavách a trhoch. Má vynikajúcu webovú stránku
na ktorej sa turisti veľmi ľahko v regióne zorientujú.
Pietna spomienka k 130. výročiu úmrtia J.M. Hurbana – dňa 25.2.2018 sa uskutočnila
pietna spomienka na Hurbana za účasti najvyššieho predstaviteľa TTSK Jozefa Viskupiča
a ďalších pozvaných hostí. Spomienka sa začala službami Božími v evanjelickom kostole,
potom nasledovalo položenie vencov k mohyle J.M. Hurbana, otvorenie výstavy „Divadlo
a Hurbanovci“ v Pamätnej fare a slávnostným obedom pozvaných hostí na obecnom úrade.
6.3. 2018 - Obhliadka nelegálnej skládky – na podnet pána Holického, ktorý nahlásil
nelegálnu skládku v Lagúnach obec v zmysle zákon odstúpila vec na Okresný úrad ŽP Senica,
ktorý podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Polícia bola dňa 6.3.2018 na obhliadke
miesta spolu so mnou. Následne som bol vo veci vypovedať. Polícia po vyšetrovaní vec
uzavrela a páchateľ nebol vypátraný.

8.3.2018 – Výročná schôdza JDS – výročnej schôdze sa ako tradične zúčastnilo vyše 100
členov JDS. Hlavným bodom bola voľba nového predsedu a nových členov výboru. Chcem sa
z tohto miesta poďakovať dlhoročnému predsedovi pánovi Emilovi Morávkovi za vedenie JDS,
za veľmi dobrú a plodnú spoluprácu. Pod jeho vedením sa JDS rozrástla, boli zavedené nové
aktivity a podujatia. Gratulujem novej predsedkyni pani Ľubici Čobrdovej za zvolenie do
funkcie a želám jej veľa elánu, energie a aby sa jej podarilo nadviazať na doterajšie výsledky.
Novozvoleným členom výboru gratulujem a želám, aby sa im darilo. Na schôdzi vystúpili
ochotníci z radov členov s divadelnou ukážkou Krštení, ktorá bola odmenená dlhým potleskom
všetkých prítomných. Na záver sme spolu s Emilom Morávkom zablahoželali všetkým ženám
k MDŽ.
Zber konárov a haluzí – už každoročne naša obec umožňuje svojim občanom vyviesť
ostrihané haluze a konáre zo stromov na skládku za KD. Tento rok sa zber začal 8.3.2018 a trval
do 8.4.2018. Bohužiaľ Technické služby Senica zatiaľ nedokázali zabezpečiť odvoz tohto
biologického odpadu, ale zaviazali sa na jeho odstránenie do konca mája.
Verejná obchodná súťaž na prenájom pekárne – bola vypísaná dňa 12.3.2018 a zverejnená
na úradnej tabuli webovej stránky obce. Do súťaže sa prihlási jediný uchádzač firma Rolník
Hlboké s.r.o., ktorá splnila všetky podmienky a stala sa víťazom obchodnej verejnej súťaže.
14.3.2018 – Úspešný projekt na opravu strechy tribúny TJ - s radosťou Vám oznamujem,
že naša obec bola úspešná v žiadosti o dotáciu v programe "Podpora rekonštrukcie a
výstavby futbalovej infraštruktúry - 2. etapa" v rámci výzvy Slovenského futbalového
zväzu 2018, kde sme získali finančný príspevok vo výške 11.000 € na Rekonštrukciu
požiarom poškodenej strechy tribúny TJ. Za spoluprácu pri podávaní žiadosti, by som sa
chcel poďakovať hlavne vedeniu FK TJ Družstevník Hlboké i Mgr. Petrovi Koprlovi.
Vyčistenie potoka od priehrady na Zaháji – na môj podnet zamestnanci Povodia Moravy
vyčistili pomocou technicky koryto potoka od priehrady po koniec domov na Zaháji.
Obnova priekopy v hornej časti Záhumnia – zamestnanci obce s pomocou bagra vykopali
priekopu od Milana Kovára až po humno Milana Kollára. Priekopa bude slúžiť na odvod
dažďovej vody z cesty. Priekopa je zaústená do dažďovej kanalizácie na Záhumní, ktorá
odvádza vodu mimo obce. Po dokončení prác na Záhumní budú prečistené zanesené betónové
rúry pod vjazdami, v miestach kde rúry už neboli alebo boli poškodené, budú osadené nové
betónové rúry a vjazdy budú upravené do pôvodného stavu.
Zrezanie stromov v starom cintoríne – na základe platného rozhodnutia orgánu ochrany
životného prostredia obce Hradište pod Vrátnom boli v starom cintoríne vyrezané 2 veľké
prestarlé lipy. Práce na zrezaní sa uskutočnili v sobotu 17.3.2018 a vykonal ich Miroslav
Filípek v spolupráci so zamestnancami obce. Ostatné stromy väčšinou suché agáty vyrezali
zamestnanci obce.
Podaný projekt na verejné wifi pripojenie – európska komisia vypísala projekt na
zabezpečenie verejného pripojenia na wifi pre všetky mestá a obce v Európskej únii. Do

projektu som zaregistroval aj našu obec. Môžeme získať sumu 15.000 € na zabezpečenie
verejného pripojenia wifi. Výsledky zatiaľ neboli zverejnené.
Úspešné projekty na TTSK - Obec Hlboké aj Divadelný spolok J.M. Hurbana sa zapojili do
vypísaných výziev Trnavského samosprávneho kraja v oblasti kultúry a športu. Obec získala
dotáciu vo výške 860 € na Oslavy 175. výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny v Hlbokom
a dotáciu vo výške 500 € na projekt "Podpora rozvoja stolného tenisu v Hlbokom" na
zakúpenie dvoch stolnotenisových stolov. Divedelný spolok J.M. Hurbana získal dotáciu na
projekt "Modernizácia javiskového vybavenia" vo výške 860 €. Ďakujem vedeniu TTSK za
poskytnuté dotácie, ktoré budú zmysluplne použité pre rozvoj kultúry a športu v našej obci.
31.3.2018 – pracovná porada s poslancami – na ktorej sme sa zaoberali podaním žiadosti na
Environmentálny fond na ÚK obecného úradu, úpravou terénu vyvozenej hliny na smetisku,
podaním žiadosti na ministerstvo financií a úpravou križovatky na Záhumní.
Podaný projekt na individuálne potreby obce – v rámci výzvy Ministerstva financií SR som
vypracoval a podal žiadosť na projekt odkanalizovania dažďovej vody z ulice Výhon, kde môže
obec získať dotáciu 13.500 €. Projektovú dokumentáciu na tento zámer spracoval Ing. Martin
Pálka a rozpočtové náklady boli rozpočtom vyčíslené na sumu 53.440,46 €. Zoznam úspešných
žiadateľov nebol zatiaľ na stránkach ministerstva zverejnený.
Zápis pozemkov získaných od SPF – na základe žiadosti o delimitáciu pozemkov vo
vlastníctve SPF obec získala parcelu pod miestnou komunikáciou v časti pod cintorínom. Jedná
sa o parcelu 680/1 CKN o výmere 782 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je už zapísaná na
LV 1850.
26.3.2018 – podaný projekt na Environmentálny fond – obec v spolupráci s agentúrou Prvá
európska konzultačná podala projekt na vybudovanie ústredného kúrenia v budove obecného
úradu na Environmentálny fond. Výsledky zatiaľ neboli zverejnené.
27.3.2018 – koordinačné stretnutie ohľadom dotácie SFZ - stretnutie sa uskutočnilo v Nitre
v centrále západoslovenského SFZ, kde boli všetci úspešní žiadatelia informovaní o spôsobe
čerpania, oprávnenosti výdavkov, spoluúčasti na projekte a vyúčtovaní dotácie. Obec môže
dotáciu vyčerpať do konca roka 2018.
28.3.2018 – Deň učiteľov - v marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname odkaz
velikána pedagogiky J. A. Komenského. Vraciame sa po stáročia k jeho myšlienkam ako
k nevysychajúcemu prameňu, pri ktorom si uhasíme smäd po ľudskosti, láske a
obetavosti. Ďakujem všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy, že sa
zodpovedne a s láskou starajú o všetky deti a kvalitne ich vzdelávajú.
31.3.2018 – Beh okolo Hlbokého - 31.3.2018 sa uskutočnil 28. ročník Behu okolo Hlbokého,
ktorý sa koná na počesť oslobodenia našej obce. Tento rok sa behu zúčastnilo rekordných 364
športovcov v 27 kategóriách. V žiackych kategóriách bolo 177 bežcov, z toho 9 Hlbočanov.
Gratulujem všetkým víťazom a najmä reprezentantom našej obce Lejke Kovárovej, ktorá sa
umiestnila na 3. mieste v kategórii predškoláci a Andrejke Závodnej, ktorá sa umiestnila na
3. mieste v kategórii benjamínkovia. Hlavného behu sa zúčastnilo 187 bežcov z toho jeden

Hlbočan Jozef Jediný. Ďakujem všetkým spoluorganizátorom za pomoc a bezproblémový
priebeh bežeckých pretekov.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií – dňa 3.4.2018 sa začali práce na rekonštrukcii
miestnych komunikácií frézovaním cesty na Záhumní, v Hoštákoch, Námestie Oslobodenia
a Záhradnej ulici. Práce realizovala firma Cesty Nitra, a.s., ktorá vyhrala verejnú obstarávanie.
Po odfrézovaní vrchnej časti asfaltu boli výškovo upravené šupáky na vodovodnom
a plynovom potrubí, osadené a výškovo upravené uličné vpuste. S poslancami sme sa rozhodli,
že na ulici na Záhumní urobíme aj obrubníky na strane cesty oproti chodníku, aby sme
zabezpečili dlhšiu životnosť cesty a zabránili jej poškodeniu pri prejazde ťažších vozidiel
a mechanizmov, ktoré by sa na ceste vyhýbali. Ďalej sme sa dohodli na základe odporúčania
projektantov a odborníkov, že pri autobusovej zastávke na námestí urobíme chodník zo
zámkovej dlažby, ktorý bude stavebne pomocou obrubníkov oddelený od asfaltovej časti
námestia, a tým bude zachytávať dažďovú vodu z plochy, ktorá bude odtekať do existujúcich
uličných vpustov. Na základe požiadavky občanov z vrchnej časti ulice Záhumnie, ktorí
oslovili obec s tým, že keď zrealizujú osadenie obrubníkov na ceste od žľabu po koniec
pozemku pána Čuvalu na svoje náklady, či bude potom obec ochotná zaplatiť asfalt v tomto
úseku cca 250 m2. Poslanci súhlasili s týmto riešením a uvedené práce boli objednané za
vysúťažené ceny vo verejnom obstarávaní u firmy Cesty Nitra, a.s. Asfaltovanie ciest finišérom
prebehlo v dvoch etapách. V prvej etape dňa 18.4.2018 sa asfaltovala cesta v Hoštákoch a na
Záhradnej ulici. Medzitým prebiehali práce na ceste na Záhumní, kde sa budoval nový chodník
a obrubníky, na Námestí Oslobodenia prebiehali búracie práce a výstavba nového chodníka
pred autobusovou zastávkou. Obyvatelia ulice za školou ma oslovili s prosbou, že aby obec
zaasfaltovala aj výtlky na tejto ulici s tým, že oni sú ochotní urobiť všetky prípravné práce pred
asfaltovaním po dohode so stavbyvedúcim. Po konzultácii so stavbyvedúcim z firmy Cesty
Nitra, a.s. sme vyhodnotili, že opravovať výtlky na úseku tejto cesty v dĺžke 70m nemá zmysel,
lebo cesta je tak poškodená, že by to technicky nebolo možné, ale tento úsek bol navrhnutý na
asfaltovanie finišérom. S poslancami sme sa dohodli, že opravíme aj túto ulicu i najväčšie
výtlky na ostatných cestách v obci. Druhá etapa asfaltovania finišérom sa začala dňa 18.5.2018
na ulici Záhumnie od pána Čuvalu až po ulicu za školou a trvala dva dni. Zamestnanci obce
pripravili najväčšie výtlky na cintorínskej ulici, nájazd na ulicu na Vŕšku, pri požiarnej stanici,
pri Jánovi Zlochovi, v Mlákach a na ceste na Zaháj. Oprava týchto pripravených výtlkov sa
realizovala dňa 23.5.2018. Na výtlky bol použitý asfalt o váhe 38 ton. Na Záhumní boli urobené
dokončovacie práce, úprava vjazdov a krajníc. Verím, že naši občania sú spokojní s opravenými
cestami, ktoré sa nám podarilo zrealizovať v tých najkritickejších úsekoch obce a dúfam, že
cesty nám ostanú dlhé roky v dobrom technickom stave.
6.4.2018 – Hurbanov pamätník – aj tento rok sa konala v našej obci okresná súťaž
v umeleckom prednese 50. ročník Hurbanovho pamätníka okresu Skalica, ktorý sme
organizovali spolu so Záhorským osvetovým strediskom Senica, TTSK a mestom Skalica.
73. výročie oslobodenia obce – položením vencov a zapálením sviečok sme si spoločne s 28
občanmi našej obce pripomenuli 73. výročie oslobodenia našej obce od nemeckej okupácie.
Ľudia by nemali zapomínať na hrôzy a tragédie druhej svetovej vojny, aby sa v budúcnosti
história nezopakovala.

10.4. 2018 – Podaný projekt na elektromobil – naša obec podala projekt na zakúpenie nového
elektromobilu na Environmentálny fond, kde môžeme získať dotáciu vo výške 30.000 €.
Elektromobil je ekologickým a zároveň veľmi úsporným riešením dopravy pre obecný úrad.
Jeho hlavné využitie bude na rozvoz obedov, dovoz liekov a nákupov, odvoz nemobilných
občanov k lekárovi a kultúrne a spoločenské podujatia a na služobné potreby obecného úradu.
Výsledky pridelenia dotácií zatiaľ neboli publikované.
Osadenie dopravných značiek k Pamätnej izbe J.M. Hurbana – na odbočkách do Hlbokého
z cesty prvej triedy medzi Jablonicou a Senicou boli osadené 4 dopravné značky k turistickým
cieľom – k Pamätnej izbe Dr. J.M. Hurbana.
Mediálna propagácia – určite patrí k dôležitým úlohám samosprávy. V posledných týždňoch
a mesiacoch sa o našej obci veľa píše v rôznych médiách. Asi najväčší úspech mal článok
v časopise Život, v rubrike Tak si tu žijeme. Budúci týždeň by mal vyjsť veľký článok
o Hlbokom v týždenníku MY Záhorie. Všetky články o Hlbokom nájdete na našej webovej
stránke pod ikonkou Napísali o nás.
12.4.2018 – Pracovné stretnutie s vedením PD Senica – spolu s poslancami obce a vedením
PD Senica sme sa stretli na pracovnej porade na obecnom úrade. Hlavnou témou bola
požiadavka občanov z ulice Záhumnie na osadenie dopravnej značky zákaz prejazdu
motorových vozidiel nad 3,5 tony. Poslanci ani ja sme nesúhlasili s osadením tejto značky,
nakoľko PD Senica obhospodaruje pozemky v danej lokalite a potrebuje sa na ne dostať
s technikou a nová cesta bude na takéto vyťaženie pripravená. Požiadal som predsedu, aby sa
čo najviac prejazdov, pokiaľ je to ekonomicky a v závislosti od počasia možné realizovalo
mimo novej cesty, cesta aby sa využívala len v nevyhnutných prípadoch a dohodli sme sa, že
pokiaľ budú zamestnanci PD Senica znečisťovať cestu, zabezpečia aj jej vyčistenie. V prípade
sťažností zo strany občanov budú vec riešiť prioritne pán Ondrej Remko a pán Dobiáš. Poslanci
obce súhlasili s tým, aby sa na tejto ulici obmedzila rýchlosť na 30 km/hod.
14.4.2018 – Výsadba rodovej lipovej aleje - ďakujem všetkým ľuďom, ktorí si kúpili a zasadili
rodové lipky a tým sme spoločne vytvorili novú lipovú alej nad dedinou, ktorá bude oázou
pokoja, relaxu a cieľom vychádzok. Verím, že lipy budú dlhé roky robiť radosť rodinám, ktoré
si ich zasadili, ale i ostatným návštevníkom. Ďakujem občianskemu združeniu Prakoreň za
inšpiráciu a spoluprácu, PD Senica za zapožičanie cisterny na vodu, pánovi Jánovi Otépkovi za
poskytnutie elektrickej energie a v neposlednom rade i zamestnancom obce a všetkým, ktorí
priložili ruku k dielu.
Zber odpadu v obci - touto cestou sa chcem poďakovať členom Poľovníckeho združenia
Senica-Bažantnica, ktorí v sobotu 14.4.2018 zorganizovali brigádu na vyčistenie časti nášho
chotára. Vyzbierali dve plné traktorové vlečky odpadu, ktoré budú v spolupráci s Technickými
službami Senica vyvezené na skládku odpadu.
Rekonštrukcia domu smútku – na dome smútku je dokončená oprava fasády. Tri steny
budovy boli obložené polystyrénom, nakoľko boli tieto steny popraskané a praskliny by sa
vytvorili na novej fasáda. Následne bola použitá sieťka a kléber na spevnenie a vrchná
silikónová šúchaná omietka v bledo modrej a šedej farbe. Priečelie domu smútku bolo obložené

obkladom. Ešte plánujem tak ako na obecnom úrade dať nad vchod 3D nápis „DOM
SMÚTKU“, poprípade krátky veršík, dozdobiť interiér domu smútku a dobudovať WC, do
ktorého by sa chodilo bočnými dverami. Murárske práce vykonali pán Ján Hroňák a Michal
Matula a ostatné práce zamestnanci obce.
Kontajner na nebezpečný odpad – TS Senica pristavili dňa 7.5.2018 do 9.5.2018 kontajner
na nebezpečný odpad. Kontajner bol maximálne naplnený.
Oprava strechy na budove chovateľov – práce na oprave začali dňa 28.4.2018 demontovaním
starej strešnej krytiny a strešných lát. Chovatelia si zavolali majstra a pomocné práce
zabezpečili členovia organizácie. Obec zafinancovala materiál na strechu a poskytla
chovateľom traktorovú vlečku na krytinu a zabezpečila jej odvoz a likvidáciu. Po rozobraní
strechy sme zistili, že dva krovy sú tak prehnité, že sa ihneď po vytlčení strešných lát rozpadli
a museli byť nahradené novými hranolmi. Strecha je už momentálne dokončená.
25.5.2018 - Zápis do 1. ročníka ZŠ v Hlbokom – na zápise sa prihlásili 4 deti, ktoré by mali
od septembra nastúpiť do 1. ročníka. V tomto školskom roku máme 15 detí, dvaja štvrtáci
odchádzajú do Senice. V budúcom školskom roku by sme mali mať 17 detí v škole. Obec sa
bude môcť už v tomto roku uchádzať o dofinancovanie v dohodovacom konaní, nakoľko sme
boli vyradení zo zoznamu škôl s nariadenými opatreniami.
1.5.2018 – Stavanie mája - máj bol už odpradávna symbolom víťazstva síl jari nad zimou a
symbolom odvekého zápasu života so smrťou. Naši predkovia stavali máje pred domy dievčat
súcich na vydaj a my dnes staviame máje uprostred dedín, ako symbol lásky a zdravia všetkých
dievčat a žien ako nositeliek života. Prajem si, aby bol náš máj podnetom pre lepšie vzájomné
vzťahy v obci. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách a
stavaní mája. Moje poďakovanie patrí deťom a pani učiteľkám z MŠ a ZŠ, účastníkom
krojovaného sprievodu, členom DHZ Hlboké, PD Senica, zamestnancom obce a všetkým, ktorí
prišli a svojou účasťou podporili zachovanie tejto milej a zmysluplnej tradície.
Futbalový turnaj prípraviek o pohár starostu obce - v poradí už tretí ročník Turnaja o pohár
starostu obce Hlboké za účasti štyroch mužstiev: MFK Skalica U9, OFK Vrbovce U9, FK Cerová
U9 a domáceho TJ Hlboké U9. Gratulujem víťaznému tímu FK Cerová U9 a nášmu tímu TJ

Hlboké U9 za pekné 2. miesto v turnaji o pohár starostu obce Hlboké. Chcem sa touto cestou
poďakovať všetkým účastníkom turnaja za účasť a bezproblémový priebeh, nášmu futbalovému
klubu TJ Družstevník Hlboké ďakujem za spoluorganizáciu. Verím, že bude turnaj pokračovať
v roku 2019 ďalším ročníkom.
Úspešný projekt - Mikroregión Branč - združenie obcí bol pod mojím vedením úspešný v
rámci projektu "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v MR Branč" z Ministerstva životného prostredia, kde získal dotáciu vo výške
196.650 € na nákup kompostérov. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 207.000 €,
nakoľko je v projekte 5% spolufinancovanie 10.350 €. Z 15 členov mikroregiónu sa do projektu
zapojilo 9 členov. V rámci verejného obstarávania na dodávku kompostérov prostredníctvom
EKS vyhrala firma MEVA-SK s.r.o. Rožňava s cenou 104.27 €/ks pri dodávke 1.975 ks
kompostérov typu TOP 900. Kompostéry budú rozdelené obciam: Častkov 150 ks, Hlboké

290 ks, Chvojnica 85 ks, Koválov 240 ks, Podbranč 260 ks, Rovensko 110 ks, Smrdáky 130
ks, Sobotište 400 ks a Šajdíkove Humence 310 ks. Obce si tým, že zabezpečia kompostéry pre
domácnosti splnia zákonnú povinnosť pre likvidáciu biologického odpadu.
Elektro revízie – v tomto roku nám končia elektrorevízie všetkých budov obce, preto pán
Hesek, ktorý nám už elektrorevízie robil, postupne vykonáva elektrorevízie v jednotlivých
budovách.
13.5.2018 – Deň matiek – v KD vystúpili deti z MŠ a žiaci zo ZŠ s veľmi peknými a pútavými
kultúrnymi programami. Deti si pripravili pre všetky mamičky pekné darčeky. Obec odmenila
všetkých účinkujúcich malou sladkosťou.
17.5.2018 – Zasadnutie MAS Podhoran – stretnutie členov sa uskutočnilo na Obecnom úrade
v Rohožníku. MAS Podhoran získal certifikát MAS a preto sa môže uchádzať o eurofondy. Na
jednu obec by mali vyjsť dotácie vo výške 30.000 €. Vzhľadom na existujúce výzvy a stratégiu
MAS by sa naša obec uchádzala o finančné prostriedky na opravu strechy na Pamätnej izbe,
ktorá je už vo veľmi zlom stave a na opravu KD.
19.5.2018 – Valné zhromaždenie Urbára Hlboké – hlavným programom bolo schválenie
správy o činnosti za rok 2017, správy o hospodárení, správy dozornej rady a schválenie plánu
úloh na rok 2018. V minulom roku bola vykonaný holorub na ploche cca 5 ha. V tomto roku je
naplánovaná výsadba nových sadeníc a ďalšia ťažba v zmysle platného lesného hospodárskeho
plánu.
Deň detí – pozývam všetkých rodičov s deťmi, aj tento rok obec objednala kolotoče na deň detí
a to sobotu 2.6.2018 od 14:00 do 17:00 hodiny budú zdarma pre všetky deti. Bude pripravený
kolotoč Tornádo, detská manéž, cukrová vata a balóniky. Verím, že sa vydarí počasie a deti aj
s rodičmi sa dobre zabavia.
14. Diskusia – p. Malovík mal dotaz ako pokračuje výstavba stožiaru firmy Slovak Telekom
a.s. a mal pripomienku, či by nemalo byť pri vstupe obce upozornenie, že je obec monitorovaná
kamerovým systémom. P. Jurdák upozornil na poškodený chodník do Pamätnej izby J.M.
Hurbana a p. Pálková na kanalizačné poklopy na SNP. Mgr. Tatiana Kičková vyjadrila
spokojnosť s rekonštrukciou cesty na Záhumní a upozornila na križovatku, ktorá je
neprehľadná z dôvodu existencie rozrastených stromov pri dome č. 221.
15. Záver – starosta poďakoval prítomným za účasť.

V Hlbokom 1.6. 2018

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

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

overovateľ zápisnice Ivana Petrášová

Ing. Miloš Čobrda – starosta obce

