Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hlboké
dňa 14. 8. 2018
Prítomní: Ing. Miloš Čobrda – starosta obce
Ing. Ľubica Juríková, Mgr. Drahotín Nečas, Ivana Petrášová, Ing. Iveta Zlochová, Oľga Žáková
– poslanci, Sylvia Jonášová – kontrolórka obce
Neprítomní: Mgr. Milan Hojsík, Peter Kubík poslanci - ospravedlnení
Občania obce (8)

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
Schválenie programu zasadnutia
Určenie počtu poslancov, počtu volebných obvodov a určenie rozsahu výkonu funkcie
starostu obce pre budúce volebné obdobie 2018 - 2022
6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hlboké 2018 - 2022
7. Žiadosť o uzavretie zmluvy o úprave práv súvisiacich s výstavbou miestnej
komunikácie – DOMY HLBOKÉ etapa 2
8. Žiadosť o pridelenie dopravných značiek
9. Úprava rozpočtu
10. Rôzne
a. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
11. Diskusia
12. 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 Ing. Iveta Zlochová.
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ – na minulom zasadnutí bolo
prijatých 12 uznesení, všetky prijaté uznesenia boli splnené. Starosta obce informoval
zastupiteľstvo o uznesení č. 6/2/2018 z 22.2.2018, kde obecné zastupiteľstvo schválilo
podmienky obchodnej verejnej súťaže budovy pekárne, že súťaž bola vyhlásená a víťazným
uchádzačom bola firma Rolník Hlboké s.r.o., ale zatiaľ ešte nebola podpísaná nájomná zmluva,
nakoľko obec po vzájomnej dohode s konateľom firmy pripravuje budovu na prenájom
odstránením starej technológie pekárne.
4. Schválenie programu zasadnutia –Všetky body programu boli schválené. Za schválenie
programu hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
5. Určenie počtu poslancov, počtu volebných obvodov a určenie rozsahu výkonu funkcie
starostu obce pre budúce volebné obdobie 2018 – 2022 – Obecné zastupiteľstvo určuje
v zmysle §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, pre budúce
volebné obdobie rokov 2018 – 2022 počet poslancov 7, jeden volebný obvod v zmysle § 166
ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre komunálne voľby 2018. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení rozsah výkonu funkcie starostu obce pre
volebné obdobie rokov 2018 – 2022, vo výške plného úväzku. Za schválenie Uznesenia
hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hlboké 2018 – 2022 – Obec má
vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb na rok 2018-2022, pomocou ktorého môže

obec plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb, tak aby zodpovedali špecifikám našej obce
a potrebám našich občanov. Na základe Komunitného plánu obec môže adresnejšie
a efektívnejšie využívať prostriedky obecného rozpočtu pre skvalitnenie služieb tam, kde je to
potrebné a dôležité. Za schválenie Komunitného plánu hlasovalo 5 poslancov, proti 0
z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
7. Žiadosť o uzavretie zmluvy o úprave práv súvisiacich s výstavbou miestnej
komunikácie – DOMY HLBOKÉ etapa 2 – na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Pavla
Koprlu o uzavretie zmluvy o úprave práv súvisiacich s výstavbou miestnej komunikácie, ktorá
je naplánovaná na parcely 5180 a 5181, ktorých vlastníkom je Obec Hlboké. Táto zmluva bude
použitá pre účely vydania stavebného povolenia na miestnu komunikáciu. Starosta predložil
návrh zmluvy o výpožičke č.292/2018 na základe ktorej požičiavateľ Obec Hlboké bezodplatne
prenecháva vypožičiavateľovi p. Pavlovi Koprlovi nehnuteľnosti parc. č. 5180 a 5181, na
ktorých vypožičiavateľ vybuduje prístupovú komunikáciu k rodinným domom k stavbe
„Radová výstavba RD II etapa Hlboké“. Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 16.8.2018
do 31.12.2021. Obecné zastupiteľstvo berie žiadosť p. Koprlu na vedomie a schvaľuje zmluvu
o výpožičke č.292/2018. Za schválenie uznesenia hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového
počtu 5 zúčastnených poslancov.
8. Žiadosť o pridelenie dopravných značiek – na obecný úrad bola doručená žiadosť Bc.
Hany Mičovej o pridelenie dopravného značenia na ulici Záhumnie. Žiada o zriadenie
jednosmernej cestnej komunikácie smerom zo Záhumnia /bočnou cestou/. Svoju žiadosť
odôvodňuje tým, že cestná komunikácia nespĺňa parametre na obojsmerný prejazd, vodiči
neprispôsobujú rýchlosť a v ulici je viac ako 10 malých detí, ktorých bezpečnosť je neustále
ohrozená. Na ceste smerom od hlavnej križovatky do Záhumnia je neustály prejazd traktorov
a poľnohospodárskych strojov, ktorých vodiči nedodržujú predpísanú rýchlosť, preto žiada
o zníženie povolenej rýchlosti na 20 km/hod. Obecné zastupiteľstvo berie žiadosť p. Mičovej
na vedomie a momentálne neuvažuje s osadením dopravných značiek. V budúcnosti by obec
riešila dopravné značky v rámci celej obce vypracovaním projektu odborne spôsobilou osobou.
9. Úprava rozpočtu – starosta obce predložil zmenu rozpočtu rozpočtových opatrením č. 3,
ktorá bola vykonaná na základe rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2018 zo
dňa 16. 7. 2018 na Základnú školu, ktorým nám bolo oznámené zvýšenie dotácie o 2 000 € na
34 467 €. Tieto finančné prostriedky boli rozpočtované v príjmoch a vo výdavkoch na mzdy
a poistné zamestnancov školy. Bežný aj celkový rozpočet obce po tejto zmene zostáva naďalej
prebytkový, príjmy 637 956 € , výdavky 637 790 €. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
zmenu rozpočtovým opatrením č. 3. Za schválenie uznesenia hlasovalo 5 poslancov, proti 0
z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov. Zároveň bol predložený návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 4. V navrhovanej zmene rozpočtu sú nasledovné zmeny : v bežných
príjmoch bol upravený rozpočet - zvýšenie dotácie na činnosť Matričného úradu, vytvorený
rozpočet na transfer z TSK na oslavy 175. výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny 860 € a na
podporu športových aktivít 500 €, dotácia na rekonštrukciu MK bola rozdelená na bežné
a kapitálové výdavky, /bežným oprávneným výdavkom z dotácie je odmena za úspešný projekt
firme Premier Consulting/, zároveň bola dotácia rozdelená na 2 kódy zdroja: 11K1- Transfer
z Európskych prostriedkov Fondu rozvoja vidieka a 11K2 transfer zo ŠR SR. V kapitálových
príjmoch bola rozpočtovaná dotácia z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu zdroja tepla
na obecnom úrade 35 000 €. Príjmové finančné operácie – bol vytvorený rozpočet na prijatý
preklenovací úver z VÚB 87 613 € a príjem z likvidácie pekárne 768 € .
V bežných výdavkoch boli rozpočtované výdavky z dotácie TSK na oslavy 175. výročia
kodifikácie spisovnej slovenčiny 860 € a na podporu športových aktivít 500 €, na podporu
športových aktivít z rozpočtu obce bol vytvorený rozpočet 500 € na zakúpenie pingpongového
stola, bol zvýšený rozpočet na Obecný úrad – údržba prevádzkových strojov, príspevok pri
narodení dieťaťa, cestná doprava – odmena za úspešný projekt, rekreačné služby /TJ/ znížený

rozpočet na prepravu futbalistov a zvýšený na nákup benzínu do kosačiek. Kapitálové
výdavky: zmeny v kódoch zdroja pri výdavku z dotácie na rekonštrukciu MK, príjem
z likvidácie Pekárne 768 € bol rozpočtovaný na rekonštrukciu zdroja tepla na Obecnom úrade,
z prostriedkov obce na rekonštrukciu zdroja tepla rozpočet 2 982 €, spolu 3 750 €. Bol zrušený
rozpočet na vybudovanie multifunkčného ihriska a vytvorený rozpočet na spoluúčasť pri
rekonštrukcii tribúny TJ 6 000 €. Výdavkové finančné operácie – bol vytvorený rozpočet na
splátku úveru poskytnutého VÚB Senica 87 613 €. Celkový rozpočet zostáva naďalej
prebytkový, príjmy 765 026 €, výdavky 752 402 €. Bežný rozpočet zostavený ako prebytkový,
kapitálový rozpočet je schodkový. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtovým
opatrením č. 4 podľa predloženého návrhu a použitie zostatku rozpočtu rezervného fondu
určeného na rekonštrukciu MK vo výške 2 693 € na rekonštrukciu zdroja tepla na Obecnom
úrade v Hlbokom. Za schválenie uznesení hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5
zúčastnených poslancov.
10. Rôzne
a/ Žiadosť o zriadenie vecného bremena – dňa 4. 7. 2018 bola od firmy Liv-EPI, s.r.o.
Bratislava doručená žiadosť o zriadenie vecného bremena pre potreby umiestnenia elektrických
zariadení a rozvodov. Zriadenie vecného bremena požadujú pre potreby uloženia elektrického
vedenia, ktoré je navrhované na pozemkoch parc. č. 1625 a 1574. Elektrické zariadenie má
slúžiť pre potreby výstavby nových rodinných domov /v uličke pri súpisnom čísle 276/. Obecné
zastupiteľstvo v Hlbokom berie na vedomie žiadosť firmy LiV – EPI, s.r.o. splnomocnenej
firmou Západoslovenská distribučná, a.s. na zriadenie vecného bremena pre potreby
umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov a súhlasí so zriadením vecného bremena na
nehnuteľnostiach vo vlastníctve obce a to parcely č. 1625 - zastavaná plocha a nádvorie
o výmera 50 m2 a parcely č. 1574 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1399 m2, zapísaných
na LV 893 v katastri obce Hlboké pre potreby uloženia elektrického vedenia, ktoré je plánované
v rámci pripravovanej stavby: „SA_Hlboké Družstevná 276 Za, NNK“, pre firmu
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava. Za schválenie uznesenia hlasovalo 5 poslancov,
proti 0 z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
b/ Správa starostu o činnosti od 25.5. – 14.8.2018 –
2.6.2018 – Deň detí – obec objednala u pána Faltýnka kolotoče na Deň detí. Všetky deti mali
kolotoče od 14:00 – 17:00 hod. zdarma.
4.6.2018 – Brigáda na fare – za účasti presbyterov CZ ECAV v Hlbokom som sa zúčastnil
brigády na ktorej sme na farskej garáži demontovali starú strešnú krytinu, strešné laty
a nastriekali krovy Krovsanom.
Osadenie betónových rúr a úprava vjazdov na Záhumní – zamestnanci obce postupne
vyčistili priekopy a rúry vo vjazdoch na ľavej strane nahor od Milana Kovára. Niektoré rúry
boli poprevaľované, preto bola potrebná ich výmena. Po osadení betónových rúr zamestnanci
navozili zeminu a upravili všetky vjazdy na pozemky.
Úprava terénu pri dome smútku – na severnej strane od domu smútku bola osadená
kanalizačná rúra pre dažďovú vodu zo zámkovej dlažby a bol upravený terén navezením hliny.
Betónovanie v areáli chovateľov – zamestnanci obce vybetónovali zjazd popri schodoch
vedúcich na spodný pozemok a základ pod suché WC.
19.6.2018 – Rozlúčka s predškolákmi – pani učiteľky spolu s rodičmi pripravili veľkolepú
rozlúčku s predškolákmi, ktorí boli nádherne oblečení a dostali vysvedčenia a pekné darčeky.
20.6.2018 - Úspešný projekt na vybudovanie ÚK v budove obecného úradu - Obec Hlboké
získala dotáciu vo výške 35.000 € z Environmentálneho fondu, Ministerstva ŽP SR na projekt
"Rekonštrukcia zdroja tepla v Obecnom úrade Hlboké". Budova obecného úradu bola doteraz
vykurovaná prostredníctvom plynových gamatiek, ktoré sú neefektívne a zastarané. V rámci

projektu bolo vybudované nové ústredné kúrenie s plynovým kondenzačným kotlom, ohrevom
pitnej vody a rozvodom tepla prostredníctvom radiátorov. Vybudovaním ÚK obec v budúcnosti
ušetrí nemalé finančné prostriedky na spotrebe plynu. Obec sa spolupodieľa na projekte sumou
2.176 €. Práce realizovala firma Šimlinger spol. s.r.o. zo Sobotišťa.
Zmena zberu platov – TS Senica prechádzajú na jednorazové vrecia pre zber plastov od
septembra 2018. Vrecia budú tento týždeň distribuované do domácností. Pri najbližšom zbere
môžu občania použiť staré vrecia, ktoré budú pozberané.
Nová lampa na Záhumní – obec osadila novú lampu verejného osvetlenia na Záhumní oproti
novému rodinnému domu pána Madunického. Lampa bola zapojená aj je plne funkčná.
4.7.2018 – Odvoz výstavy z Pamätnej fary – Divadelný ústav Bratislava si v zmysle zmluvy
prišiel odviesť výstavu pod názvom Hurbanovci a divadlo, ktorá bola slávnostne otvorená
25.2.2018 pri príležitosti 130. výročia úmrtia Dr. J.M. Hurbana.
6.7.2018 - Socha Dr. J.M. Hurbana – spolu so zástupcami TTSK sme boli na návšteve
umeleckého drevorezbára pána Iršu v Kátove, ktorý nám ukázal svoje rozpracované aj hotové
diela.
Osadenie nového stolu v altánku v Krúžku – nakoľko neznámy páchateľ ukradol drevený
stôl z altánku, obec tam dočasne osadila starý stôl z obecného úradu, ktorý bol na druhý deň
hodený v potoku. Zamestnanci obce za pomoci pána Pavla Koprlu dopravili a osadili do altánku
drevený peň z topoľa o priemere cca 1 m. Dúfam, že tento stôl už nikto neodnesie. Uvažujem
o zakúpení dvoch fotopascí, ktoré by monitorovali pohyb v okolí altánku, lebo tento majetok
obce systematicky niekto devastuje. Chcem sa z tohto miesta poďakovať pánovi Ing. Mariánovi
Cerovskému a JUDr. Jánovi Mihálovi, ktorí altánok vždy opravia.
Projekt GDPR – obec Hlboké má v zmysle nového nariadenia o ochrane osobných údajov
zverejnenú zodpovednú osobu aj vypracovaný bezpečnostnú dokumentáciu o GDPR.
Výstavba vysielača firmy Telekom na ihrisku – viackrát som volal s pánom Madarászom,
ktorý vybavoval všetky povolenia pre Telekom. Momentálne sú všetky projekty výstavby
pozastavené. Kedy sa začne s výstavbou v Hlbokom zatiaľ nevedia.
18.7.2018 – predvádzanie kosačky AMAZONE PROFIHOPPER firmou Agrokov spol.
s.r.o., Podľa môjho názoru je to vynikajúci stroj, ktorý dokáže kosiť aj mokrú trávu až do výšky
2 m. Má zber trávy pomocou závitovkových dopravníkov, pohon 4x4, vysypávanie trávy do
výšky 2,1 metra, záber 1,25 m. Kosí, mulčuje, robí prevzdušňovanie trávnika a zber lístia.
Svahová dostupnosť 22°. Trochu sme ho potrápili na svahoch pri poľovníckej chate.
V Hlbokom kosíme vyše 6,5 ha a takýto stroj by sa určite zišiel. Problémom je len cena, ktorá
je pre nás astronomická 45.600 € s DPH.
19.7.2018 Reklamácia asfaltu na Záhumní – poslal som firme Cesty Nitra, a.s. reklamáciu
na poškodený nový asfalt na ulici Záhumnie. Firma reklamáciu uznala a príde asfalt opraviť.
Montáž novej opony v KD – dňa 6.8.2018 prišla odborná firma namontovať novú oponu na
javisko do kultúrneho domu. Na oponu prispela aj obec Hlboké dotáciou 1.000 €, TTSK 860 €
a ostatné financie do 2.360 € doplatil Divadelný spolok J.M. Hurbana.
Nová vedúca školskej jedálne – obec Hlboké vyhlásila dňa 21.6.2018 na svojej úradnej tabuli
výberové konanie na obsadenie miesta vedúca školskej jedálne s 50% úväzkom. Záujemci sa
mohli prihlásiť do 9.7.2018. Do výberového konania prišli dve žiadosti. Pani Bc. Hana Mičová
však svoju žiadosť stiahla a zostal len jeden kandidát. Výberové konanie sa uskutočnilo dňa
24.7.2018 na obecnom úrade. Do výberovej komisie som menoval pani Miroslavu Šullovú

a pani Lýdiu Pretóryovú. Po zhodnotení všetkých kritérií výberová komisia vybrala pani Danu
Žákovú. Dohodli sme sa na nástupe v pondelok 11.9.2018.
Rekonštrukcia tribúny - 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. Práce na streche sa začnú po výbere dodávateľa predpokladám koncom augusta.
Oslavy 74. výročia SNP - Pozývam všetkých občanov na spomienkovú slávnosť pri
príležitosti 74. výročia SNP. Položením vencov vzdáme vďaku a česť padlým hrdinom v
Hlbokom a zúčastníme sa osláv pri pamätníku SNP v Prietrži u Rehušov. Stretneme sa v
utorok 28.8. 2018 o 16:30 hod. pri pomníku na cintoríne v Hlbokom. O 17:15 hod. odchádza
autobus do Prietrže k Rehušom, kde sa zúčastníme pripraveného programu, ktorý začína o
18:00 hod. Autobus je pre všetkých účastníkov zdarma.
Oslavy 175. výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny – s TTSK a Záhorským osvetovým
strediskom máme dohodnutý termín na nedeľu 23.9.2018.
11. Diskusia – p. Malovík mal dotaz v akom štádiu je vybudovanie vysielača firmou Slovak
Telekom – podľa dostupných informácií, sú všetky stavby na Slovensku pozastavené,
a vybudovanie meteorologickej stanice – vo veci sa zatiaľ nijako nepostúpilo.
12. Záver - starosta poďakoval prítomným za účasť.
V Hlbokom 22. 8. 2018

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

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

overovateľ: Ing. Iveta Zlochová

Ing. Miloš Čobrda – starosta obce

