Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hlboké
dňa 23. 10. 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 (14)

PROGRAM OZ:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Žiadosť o povolenie stavby rodinného domu
6. Schválenie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ
7. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
8. Úprava rozpočtu
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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 8 uznesení, všetky prijaté uznesenia boli splnené. Doteraz nie je podpísaná zmluva
o prenájme objektu Pekárne, nakoľko táto nie je vysťahovaná.
4. Schválenie programu zasadnutia –Všetky body programu boli schválené. Za schválenie
programu hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
5. Žiadosť o povolenie stavby rodinného domu – dňa 17. 10. 2018 bola na obecný úrad
doručená žiadosť p. Gerharda Scholtza o povolenie stavby rodinného domu. Prílohou žiadosti
je súhlas spoločnosti Transpetrol a.s. a Slovnaft a.s., nakoľko sa jedná o pozemok s vecným
bremenom a vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej a.s. o možnosti pripojenia na jestvujúcu
distribučnú rozvodňu. Pozemok sa nachádza v extraviláne obce mimo zastavaného územia
obce, preto bola žiadosť predložená na schválenie obecnému zastupiteľstvu. OZ predloženú
žiadosť berie na vedomie a súhlasí s výstavbou rodinného domu v extraviláne na parc. č. 7986/1
CKN. Za schválenie Uznesenia hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5
zúčastnených poslancov.
6. Schválenie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ - v zmysle 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 2017 – 2018. Riaditeľka MŠ Darina Kollárová
a učiteľka ZŠ Mgr. Jana Červená 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.
7. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – na základe prijatého
uznesenia z minulého OZ firma Západoslovenská distribučná a.s. vypracovala návrh zmluvy
o budúcej zmluve, ktorý starosta predložil do zastupiteľstva. V bode 5 tejto zmluvy je zmluva
o zriadení vecného bremena a jednorazovej odplate za zriadenie vecných bremien vo výške 5,€ za 1 m2.
Za schválenie Uznesenia hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5 zúčastnených
poslancov.
8. Schválenie rozpočtu - V navrhovanej zmene rozpočtu sú navrhnuté nasledovné zmeny :
v bežných príjmoch bol vytvorený rozpočet – dotácia na voľby do orgánov samosprávy obce –
225 €, zvýšený rozpočet – správne poplatky z 1 400 € na 1 600 € , poplatky za školský klub
zo 450 € na 550 €. Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie zostávajú nezmenené. V
bežných výdavkoch bol zvýšený rozpočet na zakúpenie pracovného oblečenia pre
zamestnancov obce ,
vytvorený rozpočet na kontrolu a opravu plynových spotrebičov na
obecnom úrade, v kultúrnom dome, v materskej a základnej škole spolu 240 €, na údržbu
softwaru v ŠJ 79 €, zvýšený rozpočet na verejné osvetlenie – elektrická energia o 304 €,
členské príspevky obce o 150 € Zvýšený rozpočet na obecný úrad – špeciálne služby o 630 €.
Vratka dotácie DPO 296 €. Kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie zostávajú
nezmenené. Celkový rozpočet zostáva naďalej prebytkový, príjmy 763 751 €, výdavky 755 597
€. Bežný rozpočet zostavený prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový. Za schválenie
Uznesenia hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
9. Rôzne – starosta obce v tomto bode predniesol správu o činnosti od posledného
zastupiteľstva, ďalej vyhodnotil čo všetko sa podarilo uskutočniť v jeho druhom volebnom
období a na záver vyhodnotil plnenie svojho volebného programu za roky 2014 – 2020.

Správa starostu obce o činnosti od 15.8.2018 – 23.10.2018
27.8. Pracovná porada MAS Podhoran – vedenie MAS informovalo svojich členov, že
konečne bola podpísaná zmluva s Programom rozvoja vidieka, z ktorého bude aj naša obec
čerpať financie na opravu strechy Pamätnej izby.
28.8. Oslavy SNP – položením vencov a zapálením sviečok na hroboch v Hlbokom sme si
uctili všetkých hrdinov SNP a potom sme sa zúčastnili osláv SNP u Rehúšov v Prietrži.
Ďakujem všetkým účastníkom, že svojou účasťou podporili túto dlhoročnú tradíciu.
TENDERNET – obec Hlboké zakúpila licenciu programu firmy Tendernet na elektronické
verejné obstarávanie pre zákazky s nízkou hodnotou. Cena licencie na 1 rok bola 240 €. Obec
pomocou tohto programu vybrala dodávateľa na stavebné práce rekonštrukcie strechy tribúny
TJ. V októbri 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá zaviedla
povinnosť pre právnické osoby pre elektronické verejné obstarávanie zákaziek s nízkou
hodnotou.
Nová pani učiteľka v ZŠ – od nového školského roku máme v ZŠ škole novú pani učiteľku
Mgr. Janu Červenú na uvoľnené miesto pani učiteľky Mgr. Márie Pavlovičovej.

Rekonštrukcia interiéru kostola – všetky práce sa podarilo včas dokončiť. Boli otlčené
omietky na západnej strane kostola, vyvezené lavice a urobená nová betónová podlaha
s hydroizoláciou na ktorú bola vyrobená nová drevená podlaha. Som veľmi rád, že kostol sa
podarilo do osláv slovenčiny vyčistiť a pripraviť na dôstojný priebeh osláv.
11.9. Zasadnutie sekcie ŽP ZMOS – prebrali sme novelu zákona o odpadoch, pripravovanú
novelu zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách a rozpracovali úlohy komisie
stanovené na poslednom celoslovenskom sneme ZMOS.
Rekonštrukcia cesty na Záhumní – obec v spolupráci s agentúrou Premier Consulting EU
s.r.o. podala žiadosť o záverečnú platbu za zrealizovaný projekt. Dňa 18.10.2018 nám konečne
prišlo odsúhlasenie zmeny PPA v projekte. Teraz čakáme na uhradenie záverečnej platby na
náš účet.
Projekt ústredného kúrenia na obecnom úrade – obec v spolupráci s agentúrou podala
žiadosť o záverečnú platbu. Platba bola už zrealizovaná a bola z nej uhradená faktúra
dodávateľskej firme. Ústredné kúrenie bolo úspešne uvedené do prevádzky a dúfam, že bude
dlhé roky slúžiť svojmu účelu.
Projekt zateplenia KD – 12.9.2018 si PPA vyžiadala od obce doplnenie dokumentov
a v blízkej dobe by mali rozhodnúť o pridelení dotácií. Dúfam, že budeme úspešní a podarí sa
nám zrekonštruovať fasádu KD, ktorá to veľmi súrne potrebuje.
13.9. 2018 Pripomienkovanie autobusových cestovných poriadkov – bol zverejnený oznam
na webových stránkach obce TTSK o možnosti pripomienkovania nových cestovných
poriadkov na budúci rok. V tejto súvislosti som volal s pánom Ing. Gažom z SAD Senica, ktorý
ma informoval, že na autobusových linkách do Hlbokého nie sú naplánované žiadne zmeny.
15.9. Priateľský futbalový zápas s Hlbokým nad Váhom – zúčastnil som sa ho na základe
pozvania od Petra Krištofa, ktorý celé podujatie organizoval. Naši futbalisti v priateľskom
zápase vyhrali a večer sa konalo spoločné posedenie pri muzike. Ako starosta som veľmi rád,
že sú v Hlbokom aktívni ľudia, ktorí dokážu zorganizovať takéto milé športové podujatie na
ktorom sa majú možnosť ľudia z obidvoch obcí navzájom spoznať a kde sa vytvárajú aj
celoživotné priateľstvá. Budúci rok by mali ísť naši futbalisti do Hlbokého nad Váhom. Sľúbil
som, že sa zájazdu rád zúčastním.
Projekt nákupu kompostérov – ako som Vás už na predchádzajúcich zastupiteľstvách
informoval, MR Branč bol úspešný v projekte nákupu kompostérov. Verejné obstarávanie cez
EKS bolo úspešne ukončené aj odsúhlasené riadiacim orgánom. Dodávateľ by mal dodať do
Hlbokého 290 kompostérov v druhej polovici novembra.
Rekonštrukcia tribúny TJ – pomocou programu TENDERNET bola prieskumom trhu
vybraná firma Miroslav Kopinec s najlepšou cenovou ponukou 17.847,59 € s DPH. Všetky
práce na tribúne boli zrealizované a poškodená strecha bola úspešne opravená. Momentálne
čakám na fakturáciu a následne urobíme vyúčtovanie na Slovenský futbalový zväz.

Opravený plot na cintoríne – zamestnanci obce dokončili opravu poškodeného plota na
novom cintoríne v dolnej časti. Mali sme odložené biele tehly, ktorými bol plot opravený.
Kontajner na nebezpečný odpad – od 4.10.2018 bol TS Senica pristavený kontajner na
nebezpečný odpad. V priebehu víkendu bol občanmi do vrchu naplnený rôznym nebezpečným
odpadom, z čoho vyplýva, že je potrebné tento zber robiť aj v budúcnosti.
Výsadba tují – na cintoríne pred domom smútku v priebehu leta vyschli 4 tuje smaragdy. Boli
objednané nové tuje, ktoré zamestnanci obce vysadili. Verím, že žiadne tuje už v budúcnosti
nevyschnú.
5.10. Pohreb pani Ľudmily Žákovej – s našou občiankou som sa bol v mene obce rozlúčiť.
12.10. Spomienkové podujatie k 170. výročiu povstania v meruôsmych rokoch –
položením vencov pri pamätníku na Horných Surovinách a cintoríne v Senici sme si uctili 4
popravených povstalcov. Veľmi ma potešilo, keď na podujatie prišli Hlbočania peši
z Hlbokého, aby vzdali úctu týmto martýrom.
17.10. Gratulácia – spolu so Zlatou Šipkovskou sme boli zablahoželať pánovi Jánovi Žákovi
ku krásnemu 80-temu životnému jubileu.
Natieranie okien na tribúne TJ – chcem sa poďakovať členom TJ Družstevník Hlboké, ktorí
na môj podnet ošmirgľovali a ponatierali všetky okná zo severnej strany tribúny, nakoľko tam
bolo postavené lešenie a okná boli bez náterov, len holé drevo. Finančné náklady na farbu boli
27 €.
Spomienkové oslavy 175. výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny – osláv sa zúčastnil
župan TTSK Jozef Viskupič, zástupcovia z Ministerstva kultúry SR, z Matice Slovenskej,
hostia z Austrálie. Spoločne so županom sme odhalili drevenú sochu Dr. J.M. Hurbana, ktorú
vyrobil pán Andrej Irša z Kátova. V kultúrnom programe vystúpila speváčka pani Vojtková
a pán Juraj Sarvaš. Na záver bola recepcia pozvaných hostí v Pamätnej fare. Podľa reakcií hostí
boli oslavy veľmi dôstojné a socha sa všetkým páčila. V mene obce aj cirkevného zboru sa
chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do prípravy osláv
a v neposlednom rade všetkým gazdinkám, ktoré napiekli chutné koláčiky a pagáče.

Vyhodnotenie druhého volebného obdobia 2014 - 2018
1. Rekonštrukcia Pamätnej fary a kostola – Od roku 2014 sa cirkevnému zboru
v spolupráci s obcou a ministerstvom kultúry podarilo úplne zrekonštruovať Národné
kultúrne pamiatky - Pamätnú faru a tento bohumilý evanjelický kostol. V mene CZ
ďakujem za finančné dotácie z ministerstva kultúry v celkovej výške 136.900 €. Celkové
získané financie na rekonštrukcie boli vo výške 170.000 €, z toho na opravu fary 56.400
€ a opravu kostola 113.600 €. Ďakujem všetkým bohumilým darcom, obci Hlboké,
TTSK, i všetkým brigádnikom, ktorí priložili ruku k spoločnému dielu. Verím, že
opravené cirkevné budovy budú slúžiť k bohatému duchovnému životu našej
kresťanskej obce.

2. Rekonštrukcia ciest, chodníka a námestia Oslobodenia - dňa 3.4.2018 sa začali práce
na rekonštrukcii miestnych komunikácií frézovaním cesty na Záhumní, v Hoštákoch,
Námestie Oslobodenia, Záhradnej ulici a na ulici za školou. Práce realizovala firma
Cesty Nitra, a.s., ktorá vyhrala verejné 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. 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.
3. Vysporiadanie obecných pozemkov – obec Hlboké má vysporiadané všetky pozemky
v extraviláne a skoro všetky pozemky v intraviláne, kde je potrebné doriešiť cestu
v Mlákach a bytovky.
a. Kúpa pozemku pod domom smútku a priľahlej plochy na cintoríne o výmere
550 m2 od Rímskokatolíckej cirkvi za cenu 2 €/m.
b. Vysporiadanie pozemkov v areáli kostola a fary – po dohode s cirkevným
zborom som nechal u Ing. Petra Holíča z firmy GeoTime Senica vypracovať dva
geometrické plány. Jeden na areál kostola, v ktorom bola väčšina pozemkov vo

vlastníctve obce, ale v registri „E“ a jeden na areál fary, kde boli umiestnené
pozemky obce. Obec kúpi pozemky od cirkevného zboru v areáli kostola a predá
cirkevnému zboru svoje pozemky v areály fary a okolo kostola v tej istej výmere
a cene.
c. Delimitácia pozemkov 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.
4. Rekonštrukcia klubovne JDS – dňa 6.3. 2015 som odovzdal do užívania novú klubovňu
Jednote dôchodcom v Hlbokom. Otvorenia sa zúčastnilo asi 50 ľudí. Celkové náklady na
rekonštrukciu a zariadenie boli cca 2.100 €. Prajem JDS, aby klubovňa dlho slúžila na spoločné
stretávanie a aktivity.
5. Vybudovanie kamerového systému - naša obec bola úspešná v projekte na vybudovanie
kamerového systému v obci. Rada vlády rozhodla dňa 15.6.2015 o rozdelení finančných
prostriedkov. Obec žiadala 8.900 €, a táto suma jej bola pridelená v plnej výške. Spoluúčasť
obce na projekte bola cca 2.300 €. Kamery archivujú dáta na disky a v prípade potreby sa
poskytne záznam polícii pri vandalizme, alebo inej trestnej činnosti.
6. Rekonštrukcia Pamätnej izby J. M. Hurbana – dňa 11. mája 2015 začala rekonštrukcia
pamätnej izby, kedy pracovníci Záhorského múzea v Skalici demontovali starú expozíciu. TTSK
pripravuje novú expozíciu ktorá bola financovaná z programu Ministerstva kultúry SR
s dotáciou 20.000 €. Na podnet predsedu TTSK dostala naša obec dotáciu vo výške 10.000 € na
vykonanie stavebných úprav pred osadením novej expozície. Tieto stavebné úpravy zahrňovali
statické zabezpečenie budovy, nové el. rozvody, opravu vnútorných omietok, okien a vonkajšej
fasády. Pod pamätnou izbou boli objavené veľké pivničné priestory s krásnymi tehlovými
klenbami. Tieto obec v budúcnosti plánuje obnoviť.

7. Rekonštrukcia tribúny TJ – v roku 2015 bola opravená oceľová konštrukcia, plechový
zákryt, drevené lavičky, ohorená omietka a bol namaľovaný nápis. V roku 2018 bola
opravená plechová strecha a boli vymenené ohoreté hranoly. 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.
8. Rekonštrukcia obecného úradu – v pondelok 15.6.2015 sa začala rekonštrukcia budovy
obecného úradu z dvoch pohľadových strán od cesty. Pôvodný rozpočet bol 13.782,31 s DPH.
V tejto cene bola započítaná výmena okien a dverí a zateplenie dvoch pohľadových strán
budovy úradu. Po porade s poslancami sme sa dohodli, že urobíme aj nový múr oproti
požiarnej zbrojnici, chemickú injektáž a anglické dvorce. Na základe prieskumu trhu bola
podpísaná zmluva s firmou KLT stav s.r.o. dňa 12.6.2015 na sumu 20.799,40 €. Tento rozpočet
nebol úplne vyčerpaný, lebo namiesto obkladov sme zvolili na sokel marmolit, takže sa
vyčerpalo 19.823,74 €. Počas prebiehajúcich prác sme sa s poslancami dohodli, že necháme
vymeniť okná a vymaľovať západnú stenu budovy, urobiť chodník pre anglické dvorce, aby
nedochádzalo k zatekaniu vody z cesty, vymeníme mrežu na pošte, marmolit dáme aj na múrik
pri pošte a na schody a urobíme zvod z odkvapu do studne. Tieto práce boli na základe
prieskumu trhu zadané firme KLT stav s.r.o. v cene 6.314,30 €. Celkové náklady na
rekonštrukciu budovy boli 26.732,66 € s DPH.

9. Rekonštrukcia záchodov pod obecným úradom - rekonštrukcia WC pod obecným úradom je
dokončená. Verejné toalety boli vo veľmi zlom stave, preto obec pristúpila k ich kompletnej
rekonštrukcii. Boli vymenené všetky zárubne a dvere, toaletné misy a umývadlo, osadené dva
pisoáre a nové obklady a dlažba. Práce realizoval pán Ján Horňák z Hlbokého a zamestnanci
obce. Ďakujem poslancovi Petrovi Kubíkovi za bezplatnú inštaláciu sanity. Toalety budú slúžiť
pre návštevníkov, zájazdy a akcie poriadané obcou.

10. Rekonštrukcia zastávky SAD na námestí – dňa 3.9. 2015 začala rekonštrukcia zástavky
SAD. Rekonštrukcia pozostávala z výmeny lexanu, ošetrenia kovovej konštrukcie
a náteru z polyuretánovou farbou. Práce realizuje firma KLT stav s.r.o. za cenu 950 €.
11. Dokončenie likvidácie firmy Pekáreň Hlboké s.r.o. – celý proces likvidácie pekárne
trval skoro 8 rokov. Obec sa rozhodla pre profesionálov a najala právnickú firmu NELL
KAPITAL, s.r.o., ktoré za dohodnutú sumu 2.500 € spoločnosť legálne zlikvidovala.
Najväčším problémom boli nevyplatené mzdy a peniaze za múku, ale i veľké
nedostatky v účtovníctve. Budova pekárne zostala vo vlastníctve obce.
12. Zateplenie podlahy najvyššieho poschodia za oponou v KD – zamestnanci obce
v spolupráci s Vladimírom Koprlom vyčistili a povysávali celú podlahu od prachu a
starého papiera. Vlado Koprla daroval na zateplenie fóliu a sololit, ktoré sa uložili na
podlahu. Peter Válka vyrobil na zakrytie oceľových kladiek, ktoré trčali z podlahy
z OSB dosiek kryty, ktoré boli pripevnené k podlahe. Na záver boli pomocou
polystyrénu zadebnené všetky okná. Účinnosť zateplenia je badateľná najmä pri
otvorení opony, kedy sa vzduch zo sále v minulosti ochladzoval na betónovom strope
výškovej budovy za oponou. Týmto opatrením sa šetria nemalé finančné prostriedky
obce na kúrenie.
13. Oprava spadnutého plota v areáli chovateľov – keďže sa časť murovaného plotu
zrútila, bolo potrebné havarijnú situáciu riešiť. Dňa 29.3.2016 som spolu s pánom
Jaroslavom Krištofom predsedom chovateľov boli na obhliadke. Plot z tvárnic sa zrútil
v dĺžke asi 6 m kvôli naklonenému betónovému základu. Dohodli sme sa, že starý
murovaný plot sa v celej dĺžke od Laidových rozoberie a natiahneme tam nový drôtený
plot. Zamestnanci obce spolu s aktivačnými pracovníkmi rozobrali celý plot. Zachovalé
tvárnice boli odložené a na železné stĺpiky boli pripevnené plotové stĺpy na ktoré sa
natiahol nový poplastovaný a pozinkovaný plot. Na plot sa pripevnila nepriehľadná
zelená fólia.
14. Rekonštrukcia zasadačky na obecnom úrade – rekonštrukcia zahŕňa výmenu okien,
ktorú už 26.4. 2016 realizovala firma VIKO TRADE zo Senice za cenu 990 €. Ďalej
zníženie stropu o cca 40 cm pomocou kazetového stropu, nového LED osvetlenia,
nových el. zásuviek, nových omietok a položenie keramickej dlažby. Murárske práce
realizoval pán Ján Horňák. S pánom Hrdličkom sme boli v Trnave vybrať látku na
prečalúnenie stoličiek. Finančné náklady na rekonštrukciu: výmena okien firmou Viko
Trade 990 €, murárske práce (montáž stropu, položenie dlažby, oprava omietok) Ján
Horňák 966 €, maľovanie stien Dušan Malárik 79,95 € elektroinštalačné práce 38,02 €,
keramická dlažba s dopravou 696,05 €, kazetový strop 370,43 €, ostatný materiál
(sieťka, lepidlo, farby a omietka) 362,77 €. Celkové náklady boli vo výške 3.503,22 €.
15. Rozšírenie el. siete na Záhumní – obec v snahe umožniť výstavbu v tejto lokalite sa
podujala na realizáciu rozšírenia el. siete. Podpísala s firmou Západoslovenská
distribučná a.s. zmluvu, vybavila stavebné povolenie, zriadenie vecných bremien. Práce
financovala a zrealizovala firma Západoslovenská distribučná, a.s.

16. Vybudovanie odtokového žľabu a kanalizačnej šachty na odvedenie dažďovej
vody a oprava cesty pred Pamätnou farou – žľab a šachta boli vybudované z dôvodu
zatápania suterénnych miestností pod obecným úradom a ochranou kostola pred
dažďovou vodou. Výkopové práce zrealizovala firma EURO-STAVMAT s.r.o. Senica
strojom JCB. Na vybudovanie žľabu boli použité betónové tvarovky, ktoré boli osadené
na zhutnené kamenné lôžko do betónu. Kanalizačná šachta bola napojená pomocou rúr
z PVC do stávajúcej dažďovej kanalizácie priemeru 300 mm zaústenej do krytého
profilu Surovinského potoka. Oprava cesty sa uskutočnila z dôvodu poškodenia
betónovej časti cesty na ktorej stála dažďová voda, ktorá rozstrekovaním poškodzovala
fasádu fary. Poškodený a popráskaný betón bol odstránený, na spevnenie boli použité
železné kari rohože, aby v budúcnosti nedochádzalo k praskaniu nového betónu. Práce
realizovala firma Miroslav Kopinec z Kostolného. Celkové náklady na vybudovanie
žľabu, šachty a opravu cesty boli vo výške 3.479,46 €.
17. Vybudovanie zberných žľabov na dažďovú vodu na chodníkoch pred kostolom
a vedľa obecného úradu – uvedené žľaby sú napojené na východnú časť areálovej
dažďovej kanalizácie kostola a slúžia na odvedenie prebytočnej dažďovej vody. Zberný
žľab vedľa obecného úradu zachytáva dažďovú vodu, ktorá priteká od Hoštákov.
18. Rekonštrukcia domu smútku a priľahlej plochy – pred domom smútku bola položená
zámková dlažby, ktorá sa napája na stávajúci chodník, urobené odvodnenie plochy, osadené
konzoly na lavice, upravené okolie NKP partizánskeho hrobu. Podarilo sa zrealizovať statické
zabezpečenie budovy domu smútku, namaľovať vstupnú bránu, vymeniť ríny, vymeniť okná,
opraviť strechu ešte treba osadiť tabuľu s hrobovými miestami, ktorá sa tlačí. 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 fasáde.
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 obec plánuje 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.
19. Elektronizácia obecných kroník – firma NUPSESO z Lužianok nám spracovala do elektronickej
podoby tri kroniky obce za cenu 335,75 €. Kroniky boli verejnosti sprístupnené na webovej
stránke obce.

20. OSLAVY:
a. Slávnostné otvorenie novej expozície v Pamätnej izbe J.M. Hurbana pri
príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra – v rámci príprav na oslavy boli
včas dokončené všetky plánované rekonštrukcie a to rekonštrukcia a zateplenie
obecného úradu, rekonštrukcia Pamätnej izby J.M. Hurbana, rekonštrukcia
autobusovej zástavky a verejných záchodov, rekonštrukcia Pamätnej fary
a nátery plotov na námestí. Z reakcií hostí, návštevníkov, politikov a občanov
môžem povedať, že oslavy boli veľmi vydarené. Počasie bolo naozaj prekrásne.
Hostia zo Srbska boli unesení pripraveným pohostením, ubytovaním,
programom a srdečne nás na oplátku pozvali k nim do Srbska. Vystúpenie
Padinčanov aj KOPA Myjava mali v KD veľký úspech. Ďakovné listy od pána
ministra a pána predsedu TTSK si môžete prečítať na webovej stránke obce.
Chcel by som sa poďakovať pánovi ministrovi kultúry Marekovi Maďaričovi za
podporu našich projektov, pani generálnej riaditeľke sekcie umenia a štátneho
jazyka na ministerstve kultúry Zuzane Komárovej, pánovi predsedovi TTSK

Tiborovi Mikušovi za dotáciu na opravu Pamätnej izby a novú expozíciu.
Z domácich patrí moje poďakovanie dozorcovi Cirkevného zboru ECAV
v Hlbokom pánovi Petrovi Válkovi a v neposlednej rade ďakujem všetkým
občanom a organizáciám, ktorí prispeli k úspešnému priebehu Osláv Roka
Ľudovíta Štúra, všetkým, ktorí prišli oblečení v krojoch i tým, čo pomohli
brigádnickou prácou pri upratovaní fary, kostola a obce alebo napečením
koláčikov. Ďakujeme aj hlbockým hasičom za pomoc a riadenie dopravy
a v neposlednom rade zamestnancom obce.
b. Oslavy 200. výročia narodenia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana 17.9.2017 –
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.
c. 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.
d. Spomienkové oslavy 175. výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny – osláv sa
zúčastnil župan TTSK Jozef Viskupič, zástupcovia z Ministerstva kultúry SR,
z Matice Slovenskej, hostia z Austrálie. Spoločne so županom sme odhalili
drevenú sochu Dr. J.M. Hurbana, ktorú vyrobil pán Andrej Irša z Kátova.
V kultúrnom programe vystúpila speváčka pani Vojtková a pán Juraj Sarvaš. Na
záver bola recepcia pozvaných hostí v Pamätnej fare. Podľa reakcií hostí boli
oslavy veľmi dôstojné a socha sa všetkým páčila.
21. 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. Ďalší veľký článok o Hlbokom
vyšiel v týždenníku MY Záhorie. Všetky články nájdete na našej webovej stránke pod
ikonkou Napísali o nás.
22. Výsadba rodovej lipovej aleje 14.4.2018 – 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.

23. 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. Verím, že
opravená budova bude ešte dlhé roky slúžiť chovateľom na činnosť ich organizácie.
24. KOMPOSTÉRY - 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. Prostredníctvom verejného obstarávania bola
vysúťažená suma 180.000 € za 1975 ks kompostérov o objeme 903 litrov firmou JRK
Slovensko s.r.o.. 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.
25. Úspešný projekt na vybudovanie ÚK v budove obecného úradu 20.6.2018 - 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.

Vyhodnotenie volebného programu za roky 2014 – 2018
Pokračovať v podpore organizácií, cirkvi, MŠ a ZŠ, naďalej zveľaďovať obec
a jej okolie, spájať občanov prostredníctvom spoločenských akcií a utvrdzovať
hurbanovskú tradíciu v obci.
1. Opraviť cesty – Záhumnie (projekt vypracovaný), Hoštáky, Mláky, Záhradná ulica
v roku 2018 boli opravené cesty na Záhumní, Hoštáky, Záhradná ulica, na ulici za školou
a opravené všetky najväčšie výtlky v obci aj na ceste na Zaháj. Cesta v Mlákach sa musí
najprv majetkovo vysporiadať.
2. Rekonštruovať chodníky – Záhumnie, SNP
v roku 2018 bola zrekonštruovaná časť chodníka na Záhumní. V PRV 2014 – 2020 máme
od roku 2015 podaný projekt v programe 7.5 na rekonštrukciu chodníka na Záhumní a
SNP
3. Osadiť odtokové žľaby na Hurbanovej ulici ako ochranu pred dažďovou vodou.
bol osadený odtokový žľab pred budovou Pamätnej fary, ktorý zachytáva dažďovú vodu
z Hurbanovej ulice, ďalej odtokový žľab pred kostolom a na chodníku pri obecnom
úrade.

4. Zatepliť budovy, fasády – OcÚ, KD, škola – projekty sú podané, výsledky nov.
2014.
bola zateplená budova obecného úradu. Projekt na zateplenie školy bol viackrát
podaný, ale neúspešne. Na zateplenie budovy KD máme v PRV 2014-2020 podaný
projekt, ktorý by mal byť snáď ešte v roku 2018 vyhodnotený.
5. Znížiť vandalizmus v obci zavedením kamerového systému – rozpracovaná
žiadosť,
obec má vybudovaný kamerový systém s 11 kamerami a možnosťou pridať až 32
kamier.
6. Zriadiť múzeum J. M. Hurbana k 200. výročiu Ľ. Štúra – schválené vládou.
zriadiť múzeum sa nepodarilo, nakoľko Ministerstvo kultúry neschválilo žiadosť
o dotáciu na projektovú dokumentáciu múzea, ani žiadosť adresovaná priamo
premiérovi na financie pre postavenie novej fary nebola úspešná. Momentálne je
Pamätná fara pripravená na nového farára a bude slúžiť ako byt.
7. Podporovať rozvoj bývania pre výstavbu rodinných aj bytových domov.
V Hlbokom sa momentálne realizujú 3 veľké developerské projekty s predpokladanou
výstavbou 86 rodinných domov. Obec Hlboké zverejnila ponuku na výstavbu nájomných
bytov obcou, ale zo strany občanov nebol dostatočný záujem, preto sa výstavba
nerealizovala.
8. Modernizovať dom smútku s vonkajším prestrešením.
Dom smútku je zrekonštruovaný aj s okolím. Obci sa podarilo vysporiadať pozemky pod
budovou aj s priľahlou plochou od Rímskokatolíckej cirkvi. Obec ešte plánuje zriadiť
verejné WC priamo v budove domu smútku.
9. Zachovať hlbockú školu v rámci finančných možností obce a záujmu rodičov.
Vedeniu obce sa podarilo udržať školu aj za cenu dofinancovávania. Počty žiakov sa
z roka na rok zvyšujú a pri počte 20 žiakov bude škola finančne sebestačná.
10. Propagovať Náučný chodník J. M. Hurbana na slovenských školách.
Obec čaká na vyhodnotenie podanej žiadosti na PRV 2014-2020, kde je naplánovaná
rekonštrukcia chodníka na Záhumní ako súčasti náučného chodníka.
11. Vypracovať Program hosp. a soc. rozvoja obce a Komunitný plán soc. služieb.
Sú vypracované.
12. Vypracovať štatút obce, VZN o psoch, parkovaní, hrobových miestach, ...
Štatút obce a VZN o hrobových miestach sú vypracované, ale VZN o psoch a parkovaní
ešte nie.
13. Zvýšiť príjmy obecného rozpočtu a optimalizovať výdavky obce.
Toto je dlhodobá úloha, ktorá sa obci darí plniť, stačí si pozrieť príjmy v jednotlivých
rokoch.
14. Založiť denný stacionár pre dôchodcov s financovaním od štátu.
Obec od tohto zámeru upustila na základe veľmi negatívnych skúseností obcí, ktoré
majú denné stacionáre už vybudované, ale štát neustále mení legislatívu a obce musia
potom vykrývať financovanie z vlastných zdrojov.

15. Vypracovať moderný územný plán obce s dôrazom na podporu a rozvoj
bývania.
Od realizácie územného plánu vedenie obce odradzuje fakt, že územný plán neprináša
bežným občanom žiadne výhody, ale naopak obec si uzamkne možnosť výstavby
v extraviláne a zmena územného plánu je zdĺhavá a drahá.
16. Vybudovať multifunkčné ihrisko ako súčasť športovo – relaxačného areálu.
Obec sa každý rok uchádza o dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska. Zatiaľ
sme získali len 2.600 € z nadácie SPP, z ktorej sa realizovali výkopové práce a dovoz
rôznych frakcií štrku.
17. Zaviesť ďalšie kultúrno-spoločenské akcie (ples, ľudové obyčaje, poznávacie
zájazdy).
Obec zrealizovala niekoľko zájazdov a boli uskutočnené aj nové kultúrne podujatia.
18. Zriadiť múzeum ľudového dedičstva našej obce v priestoroch pamätnej izby.
Tento bod sa zatiaľ nepodarilo zrealizovať ale je v pláne až po rekonštrukcii strechy
budovy Pamätnej izby na ktorú budú použité dotácie z MAS Podhoran o.z..
19. Nadviazať vzťahy s družobnou obcou.
Obec nadviazala priateľské vzťahy z obcami zo Srbska a to s Kovačicou a Padinou. TJ
Družstevník Hlboké rozvíja priateľské vzťahy z Hlbokým nad Váhom.
20. Vybudovať cykloturistické chodníky, Jablonica, Prietrž, Senica.
Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu na vybudovanie asfaltových ciest od
„hlbockej diaľnice“ po cintorín a od Krúžka po spojnicu Prietrž – Jablonica. Bolo
uskutočnené aj verejné obstarávanie a podaná žiadosť o eurofondy, v ktorej sme ale
neboli zatiaľ úspešní.
21.Usporiadať dôstojné oslavy k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra (2015) a J. M.
Hurbana (2017), 130. výročie úmrtia J. M. Hurbana a 175. výročie založenia spis.
slov. (2018).
Všetky podujatia boli uskutočnené a z reakcií hostí a návštevníkov boli dobre
zorganizované a dôstojné.
22. Vybudovať oddychovú zónu pri malej vodnej nádrži na Zaháji.
Obec podala na menšie granty viacero projektov, ale zatiaľ sme neboli úspešní.
23. Dokončiť rekultiváciu bývalého smetiska výsadbou stromov.
V tomto roku sme chceli urobiť rekultiváciu pomocou buldozéra, ale vedenie obce sa
rozhodlo použiť našporené finančné prostriedky na opravu ciest. Takisto boli podané
projekty na zalesnenie tejto plochy a zatiaľ neboli úspešné.
24. Zriadiť informačnú tabuľu na novom cintoríne a virtuálny cintorín na web
stránke.
Tabuľa sa vyrába a do dušičiek bude na cintoríne osadená.
25. Vydať monografiu obce Hlboké k 755. výročiu prvej písomnej zmienky o našej
obci.
Obec mala podaný projekt, ale bohužiaľ nebol úspešný.

26. Dokončiť Náučný chodník J.M. Hurbana obnovením studničky, kde chodil na
vodu.
Takisto bol na vybudovanie studničky podaný projekt, ale nebol úspešný.
27. Zasadzovať sa za udržanie autobusových spojov.
Tento bod programu sa podarilo splniť, nakoľko žiaden spoj nebol zrušený, ale naopak
do obce pribudli nové autobusové spoje.
28. Zorganizovať spoločné zápisy narodených detí v jednom termíne.
Zápisy sa podarilo zjednotiť do jedného termínu.
10. Diskusia – p. Mgr. Ľubomír Kička upozornil na zlý stav cesty na Výhone a na nutnosť
rekonštrukcie prístavby kultúrneho domu, pretože v klubovni je vlhko, tvorí sa pleseň, je
potrebné vymeniť okná. Treba vyriešiť odvlhčenie. P. Ivan Jurdák navrhol obmedziť rýchlosť
pri škole na 20km/hod. a zakázať parkovania pri škole. Parkovanie motorových vozidiel
komplikuje obci aj zimnú údržbu ciest.
12. Záver - starosta poďakoval prítomným za účasť.

V Hlbokom 27. 10. 2018

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

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

overovateľka: Ing. Iveta Zlochová

Ing. Miloš Čobrda – starosta obce

