Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hlboké
dňa 6. 12. 2018
Prítomní: Ing. Miloš Čobrda – starosta obce
Ing. Ľubica Juríková, Mgr. Ľubomír Kička, Mgr. Drahotín Nečas, Mgr. Romana Nošková,
Ing. Miroslav Sládek, Ing. Dušan Sopóci, Jakub Válka - poslanci
Sylvia Jonášová – kontrolórka obce
Občania obce (13)

1. Úvodné náležitosti
a. Otvorenie zasadnutia.
b. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
c. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
e. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f. Vystúpenie starostu.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
5. Prerokovanie platu starostu obce.
6. Určenie sobášiacich.
7. Schválenie používania osobného motorového vozidla starostovi obce na služobné
účely.
8. Úprava rozpočtu
9. Schválenie rozpočtu na obdobie 2019 -2021
10. Schválenie zmluvy o výpožičke pozemkov na výstavbu infraštruktúry
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hlboké na I. polrok 2019
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

1. Úvodné náležitosti
a/ Otvorenie zasadnutia – zasadnutie OZ otvoril starosta obce a všetkých prítomných privítal.
b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice – zapisovateľkou bola určená Zlata
Šipkovská a overovateľom Mgr. Drahotín Nečas.
c/ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do OZ a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ - predseda miestnej volebnej
komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce, pán Ing. Marián Cerovský oboznámil
prítomných s výsledkami volieb konaných dňa 10. 11. 2018 a odovzdal osvedčenia o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom.
d/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce - znovuzvolený starosta obce Ing. Miloš
Čobrda prečítal zákonom predpísaný sľub starostu, ktorý potvrdil svojim podpisom.
e/ Zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva - novozvolení poslanci obecného
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslancov a potvrdili ho svojim podpisom.
Starosta obce skonštatoval, že všetci poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva a keďže sú prítomní všetci siedmi poslanci, obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
f/ Vystúpenie starostu - Vážení poslanci OZ, vážená pani kontrolórka, milí občania,
v prvom rade sa chcem poďakovať všetkým voličom, ktorí ma podporili svojím hlasom v
komunálnych voľbách. Je to pre mňa veľká pocta, lebo za moje zvolenie nemuseli všetci
hlasovať a predsa mi vyjadrili podporu a je to pre mňa aj veľký záväzok do ďalšieho volebného
obdobia. Z tohto miesta chcem zablahoželať všetkým novozvoleným poslancom, ktorých
Hlbočania zvolili. Želám im veľa chute do práce, mnoho odhodlania, síl, optimizmu a verím,
že sa nám spoločne podarí zabezpečiť všestranný rozvoj nášho milovaného Hlbokého. Od roku
2010, keď si ma Hlbočania prvý raz zvolili za svojho starostu uplynulo už 8 rokov. Vtedy som
preberal obec vo veľmi zlej finančnej situácii a aj stave. Prvé volebné obdobie bolo o šetrení
a písaní rôznych projektov a grantov, pričom sa nám podarilo získať 71.276 € a vybudovať
Hurbanov park, záhradku, prameň, osvetliť mohylu, zrekonštruovať strechu školy a fary,
zorganizovať oslavy a mnoho ďalšieho. V druhom volebnom období sa obci vďaka podaným
projektom a našetreným peniazom podarilo zrekonštruovať cesty na Záhumní, v Hoštákoch, na
Záhradnej ulici, za školou, opraviť výtlky v najhorších úsekoch. Ďalej sa zateplil obecný úrad,
zrekonštruovala strecha na budove chovateľov, strecha na tribúne TJ, vybudovalo ústredné
kúrenie na obecnom úrade, revitalizoval sa cintorín spolu s rekonštrukciou domu smútku
a okolia. Ako starosta som asi najviac hrdý na to, že sa nám podarilo kompletne zrekonštruovať
Pamätnú faru a evanjelický kostol. Dnes sa už ako starosta, kurátor, Hlbočan a Slovák nemusím
hanbiť, že svätyňa slovenského národa vyzerá ako v roku 2010. Naša obec je na Slovensku
známa najmä tým, že tu celý svoj plodný život pôsobil Dr. J.M. Hurban a tento jeho odkaz sme
my, Hlbočania, povinní zachovávať a rozvíjať. Som presvedčený, že toto sa nám v plnom
rozsahu podarilo. Ďalej som veľmi hrdý na to, že Hlboké má vysporiadané skoro všetky
pozemky v intraviláne a všetky pozemky v extraviláne obce. V posledných mesiacoch som mal
veľmi veľa pozitívnych reakcií od Hlbočanov, čo mi dodalo odhodlanie a silu kandidovať aj
v ďalšom volebnom období.

V nasledujúcom volebnom období 2018 – 2022 by som sa chcel zamerať na nasledovné
ciele.
1. Rekonštrukcia kultúrneho domu – na zateplenie, výmenu okien a dažďových
zvodov má obec od roku 2016 podaný projekt v rámci Programu rozvoja vidieka
2014 – 2020. Momentálne prebieha schvaľovanie projektov. Pred pár dňami sme
posielali vysvetlenie položiek rozpočtu pred podpisom zmluvy, preto verím, že náš
projekt bude schválený. Po dokončení fasády sa môže prejsť na rekonštrukciu
interiéru kultúrneho domu.
2. Zriadenie Hlbockého múzea v pamätnej izbe – v prvom kroku musíme opraviť
strechu budovy pamätnej izby, ktorá je v havarijnom stave. Na tento účel má obec
v pláne čerpať prostriedky prostredníctvom MAS Podhoran o.z. Následne je
potrebné zrekonštruovať vnútorné priestory, ktoré boli dlhé roky v prenájme pánovi
Slezákovi a následne osadiť historické exponáty. V neposlednom rade by som rád
zrekonštruoval pivničné priestory pod budovou, kde sú nádherné tehlové klenby.
3. Rekonštrukcia cesty v Mlákach – v prvom rade je potrebné vysporiadať pozemky
pod touto cestou, inak sa nemôžeme uchádzať o žiadne dotácie. S najväčším
vlastníkom Trnavským samosprávnym krajom som už na výmene pozemkov
predbežne dohodnutý. Je potrebné osloviť všetkých občanov, ktorí vlastnia
pozemky pod telesom cesty a dohodnúť sa na spôsobe prevodu. Následne opraviť
asfalt i chodníky.
4. Výsadba zelene v katastri obce – vďaka pozemkovým úpravám máme možnosť
uskutočniť výsadbu zelene v spoločných zariadeniach v rámci celého chotára. Obec
sa v tejto súvislosti bude uchádzať o prípadné výzvy na eurofondy a dotácie z
grantov. Budeme pokračovať aj vo výsadbách rodových alejí. V tejto súvislosti sme
už tento týždeň spolu s Jakubom Válkom podali projekt na výsadbu stromov
v Nadácii Ekopolis s požadovanou dotáciou 4.999,50 €. Celkovo žiadame
o výsadbu 205 stromov. Verím, že projekt bude úspešný a chcem sa z tohto miesta
poďakovať Jakubovi za napísanie projektu a spoluprácu.
5. Dobudovanie multifunkčného ihriska – na výstavbu ihriska sa zatiaľ obci podarilo
získať dotáciu z nadácie SPP vo výške 2.600 €, ktorá sa použila na zemné práce
a dovoz rôznych frakcií kamennej drte. Obec sa bude aj naďalej uchádzať o finančné
prostriedky na dobudovanie ihriska a v prípade, že nebudeme úspešní dobudujeme
ihrisko z vlastných prostriedkov.
6. Rekonštrukcia chodníkov – v prvom rade sa budeme uchádzať o finančné
prostriedky z dotácií. Postupne chcem poopravovať chodníky na ulici Záhumnie,
SNP, Športovej, či Družstevnej.
7. Vydanie knihy o Hlbokom – pokúsim sa s pomocou poslancov a občanov
pozbierať čo najviac starých fotografií a zostaviť z nich knihu o histórii obce od
starých čias až po dnes.
Verím, že za pomoci poslancov, predsedov a členov organizácií v Hlbokom,
zamestnancov obce a aj našich občanov sa nám podarí urobiť pre našu milovanú obec oveľa,
oveľa viac. Želám si, aby sme veci riešili vždy spoločne v pokojnej tvorivej atmosfére
v prospech našich občanov.

2. Schválenie programu zasadnutia –Všetky body programu boli schválené. Za schválenie
programu hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva - starosta oboznámil prítomných s povinnosťou poveriť
niektorého z poslancov zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods 6. tretia veta zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá
ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
(3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety,
zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho
konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety,
zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak
starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva,
vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
(5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku
zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré
ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
(6) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom
programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca
právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak
zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,
vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
Za poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia OZ starosta navrhol Mgr. Drahotína
Nečasa. Za hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov – starosta
oboznámil s potrebou zriadenia Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v súlade s Ústavným zákonom č.357/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov, čl. 7 ods. 5 písm. a/, ktorej náplň práce je určená v zmysle Ústavného zákona
č.357/2004 Z.z. Za predsedu komisie navrhol Ing. Ľubicu Juríkovú a členov komisie Mgr.
Ľubomíra Kičku a Ing. Miroslava Sládka. Za hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu
7 zúčastnených poslancov.
5. Prerokovanie platu starostu obce - nakoľko aj novozvolenému starostovi obce sa
uplynutím volebného obdobia končí pracovný vzťah, zložením sľubu sa začína nový pracovný
vzťah, preto je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo prerokovalo výšku platu. Výška platu
starostu sa určuje podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platobných pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Pri určení platu starostu sa
vychádza z priemernej mzdy v NH násobenej koeficientom podľa počtu obyvateľov. Obecné
zastupiteľstvo môže uznesením tento základný plat zvýšiť maximálne max. o 60%. Poslanec
Mgr. Ľubomír Kička predniesol návrh na 30% zvýšenie platu starostu a vysvetlil jeho výpočet.
Za zvýšenie platu o 30 % hlasovalo 5 poslancov, proti 2 z celkového počtu 7 zúčastnených
poslancov.

6. Určenie sobášiacich: Za sobášiacich pre nové volebné obdobie boli navrhnutí: poslankyne
Ing. Ľubica Juríková a Mgr. Romana Nošková. Za hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového
počtu 7 zúčastnených poslancov
7. Schválenie používania osobného motorového vozidla starostovi obce na služobné účelystarosta predložil návrh na prijatie uznesenia, ktorým OZ schvaľuje používanie súkromného
motorového vozidla na služobné účely. Za hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7
zúčastnených poslancov
8. Úprava rozpočtu – starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
6, ktorá bola vykonaná dňa 14. 11. 2018 na základe Rozpisu normatívnych finančných
prostriedkov na rok 2018 zo dňa 29. 10. 2018. Rozpisom nám bolo oznámené zvýšenie dotácie
o 2 042 € na 36 509 €. Tieto finančné prostriedky boli rozpočtované v príjmoch a vo výdavkoch
na mzdy zamestnancov školy. Po vykonaní tejto úpravy zostáva celkový rozpočet obce naďalej
prebytkový, príjmy 765 793 €, výdavky 757 639 €. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
6 OZ berie na vedomie, za hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených
poslancov.
V navrhovanej 7. zmene rozpočtu sú nasledovné zmeny - v bežných príjmoch bol zvýšený
rozpočet: dotácia na voľby do orgánov samosprávy obce 527 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
v ZŠ 506 €, výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve na 264.000 €, nájom
z prenajatých pozemkov na 1097 €, správne poplatky a poplatky za školský klub. Kapitálové
príjmy a príjmové finančné operácie zostávajú nezmenené. V bežných výdavkoch - bol
upravený rozpočet na financovanie volieb do samosprávy obce vo výške poskytnutej dotácie,
upravený rozpočet na činnosť matričného úradu, upravené výdavky z dotácie pre predškolákov
v materskej škole, upravený rozpočet na základnú školu do výšky poskytnutej dotácie,
upravený rozpočet na mzdy a poistné zamestnancov – v strediskách obecný úrad, rozvoj obce,
predškolská výchova a základné vzdelanie. Bol znížený rozpočet na položkách – Obecný úrad
všeobecný materiál o 5000 €, rekreačné služby prepravné na 100 €. Kapitálové výdavky boli
zvýšené o 25 € na rekonštrukciu budovy obecného úradu z prostriedkov rezervného fondu,
finančné operácie – položka splátky úveru Prima banke boli znížené o 25 €. Celkový rozpočet
zostáva prebytkový, príjmy 790 806 €, výdavky 776 513 €, bežný rozpočet je prebytkový,
kapitálový rozpočet schodkový. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 OZ schvaľuje,
za hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
9. Schválenie rozpočtu na obdobie 2019 – 2021 – starosta obce predložil návrh rozpočtu na
roky 2019, 2020 a 2021. Pri zostavovaní rozpočtu sme vychádzali zo skutočného čerpania
bežných príjmov a výdavkov v roku 2018. Kapitálové výdavky boli rozpočtované v roku 2020
vo výške 5 950 € a v roku 2021 vo výške 23 500 € na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu.
Vo finančných operáciách boli rozpočtované splátky úveru v roku 2019 vo výške 23 500 €
a v roku 2020 vo výške 17 550 €. Hlavná kontrolórka obce vypracovala odborné stanovisko, s
ktorým v krátkosti oboznámila všetkých prítomných občanov a odporučila navrhnutý rozpočet
na schválenie. Rozpočet na všetky 3 roky bol zostavený ako prebytkový. Obecné zastupiteľstvo
schválilo rozpočet na rok 2019, zobralo na vedomie rozpočet na rok 2020 a 2021. Za navrhnuté
uznesenie hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 poslancov.
10. Schválenie zmluvy o výpožičke pozemkov na výstavbu infraštruktúry – starosta
predložil žiadosť p. Richarda Ondrejkoviča a návrh zmluvy o bezodplatnej výpožičke
pozemkov, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce, vypožičiavateľovi Richardovi
Ondrejkovičovi. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že na parcele č. 5307 CKN vybuduje miestnu
komunikáciu – spevnenú betónovú alebo asfaltovú príjazdovú cestu a chodník k stavbe IBV

Hlboké, ktoré po kolaudácii odovzdá bezodplatne do majetku požičiavateľa a na parcelách č.
5390 CKN a 5339 CKN vybuduje dočasnú komunikáciu potrebnú pre realizáciu IBV Hlboké
(kamenná drť). Obecné zastupiteľstvo berie žiadosť pána Richarda Ondrejkoviča na vedomie,
schvaľuje zmluvu o výpožičke pozemkov obce na výstavbu infraštruktúry pre projekt IBV
Hlboké a splnomocňuje starostu obce na podpis zmluvy o výpožičke. Za hlasovalo 7
poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hlboké na I. polrok 2019Hlavná kontrolórka obce v skratke predstavila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Hlboké na I. polrok 2019. Starosta obce uviedol, že návrh bol dňa 19.11.2018
zverejnený na úradnej tabuly na webovej stránke obce, čim bola splnená zákonná lehota
zverejnenia 15 dní pred zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo v Hlbokom schválilo plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019. Za predložený návrh hlasovalo
7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
12. Rôzne – starosta predložil návrh uznesenia o použití rezervného fondu. Použitie rezervného
fondu bolo schválené na splátky úveru, na rekonštrukciu tribúny TJ a rekonštrukciu miestnych
komunikácií. Na rekonštrukciu tribúny TJ a rekonštrukciu MK bol rozpočet vyčerpaný.
Nevyčerpaný rozpočet je len na položke splátky úveru. Nakoľko došlo k prekročeniu rozpočtu
na položke rekonštrukcia budov – výmena zdroja tepla na obecnom úrade vo výške 25 €,
rozpočet o túto sumu bol znížený vo výdavkových finančných operáciách - na položke splátky
úveru a zvýšený v kapitálových výdavkoch – na rekonštrukciu budov. Za hlasovalo 7
poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
13. Diskusia – p. Kutlák upozornil na motorové vozidlá parkujúce na miestnych
komunikáciách, ktoré sťažujú zimnú údržbu ciest a na potrebu vybudovania prístrešku pre
motorové vozidlá, traktor, vlečku.
14. Záver – starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a pozval ich na slávnostné
rozsvietenie vianočného stromčeka.

V Hlbokom 18. 12. 2018

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

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

overovateľ Mgr. Drahotín Nečas - poslanec

Ing. Miloš Čobrda – starosta obce

