Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hlboké
dňa 5. 3. 2019
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 (15)

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Informácia o poverení zástupcu starostu obce
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
7. Schválenie použitia zostatku rezervného fondu z roku 2018
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
9. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke obce
10. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov
11. Úprava rozpočtu
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

1. Otvorenie zasadnutia – zasadnutie OZ otvoril starosta obce a všetkých prítomných privítal.
Starosta informoval prítomných, že termín konania riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Hlbokom bol vyvesený na úradnej tabuly obce dňa 7.2.2019 a program
zastupiteľstva dňa 1.3.2019, konštatoval, že boli dodržané lehoty, ktoré stanovuje zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v §12. Podľa prezenčnej listiny bolo na zastupiteľstve
prítomných 7 poslancov zo 7, preto je zastupiteľstvo uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice – zapisovateľkou bola určená Zlata
Šipkovská a overovateľom Jakub Válka.
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ - na predchádzajúcom
ustanovujúcom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 6.12.2018 bolo prijatých 12 uznesení. Všetky
uznesenia boli splnené. Z minulých období ostalo jedno nesplnené uznesenie a to uznesenie č.
6/2/2018 z 22.2.2018 ohľadom prenájmu pekárne. Jednalo sa o uskutočnenie obchodnej
verejnej súťaže na prenájom pekárne, čo bolo splnené, ale nebola podpísaná zmluva s víťazným
uchádzačom. Dôvodom bola stará technológia pekárne, na likvidáciu ktorej bolo ťažké zohnať
firmu, nakoniec technológiu zlikvidovala firma zaoberajúca sa spracovaním kovošrotu
a vyčistenie priestorov zabezpečila firma pána Ligasa zo Senice s výkonným parným čističom

za sumu 400 €. S firmou Roľník s.r.o. starosta dňa 14.2.2019 podpísal zmluvu o prenájme
priemyselnej budovy, so začiatkom nájmu od 15.2.2019 na dobu neurčitú. Zmluva bola
vyšpecifikovaná v súlade s výsledkom obchodnej verejnej súťaže.
4. Schválenie programu zasadnutia - Všetky body programu boli schválené. Za schválenie
programu hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
5. Informácia o poverení zástupcu starostu obce – starosta oznámil, že odo dňa 4.2.2019
poveril funkciou zástupcu starostu poslanca Ing. Miroslava Sládka a podrobne informoval
prítomných o jednotlivých bodoch poverenia.
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 – 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
úhradu schodku rozpočtu v roku 2018 v sume 66 672,41 EUR 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 z.n.p., aby bol v rozpočtovom roku 2018
vysporiadaný z rezervného fondu. Zostatok finančných operácií v sume 66 672,41 EUR, bol
použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 66 672,41 EUR.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 48 074,20 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu.V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky
z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140-141 zákona
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v sume 48,23 EUR. Na základe uvedených skutočností bola navrhnutá skutočná
tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 48 025,97 EUR. Na základe uvedených
skutočností OZ schválilo skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 48 025,97
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.
7. Schválenie použitia zostatku rezervného fondu z roku 2018 – Obecné zastupiteľstvo
schválilo použitie rezervného fondu vo výške 48 301,13 € /tvorba za rok 2018 48 025,97 € +
zostatok na rezervnom fonde, tvorenom za rok 2017 vo výške 275,16 €/ na splátky úveru
v Prima banke Slovensko 19 595,13 € , na vybudovanie detského ihriska a multifunkčného
ihriska 25 000 € a na rekonštrukciu budovy obecného úradu 3 706 €. Za prijaté uznesenie
hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018 - starosta požiadal
hlavnú kontrolórku obce o prečítanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018. Obecné
zastupiteľstvo predloženú správu berie na vedomie, za schválenie uznesenia hlasovalo 7
poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.

9. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke obce – starosta predložil návrh na schválenie
odmeny hlavnej kontrolórke obce p. Jonášovej vo výške 30 % mesačného platu, ktorá bude
vyplácaná mesačne v roku 2019 s účinnosťou od 1.2.2019. Za prijaté uznesenie hlasovalo 7
poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
10. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov – starosta predložil na schválenie Zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. Podrobne vysvetlil všetky body, ktoré sa
menili oproti starým zásadám odmeňovania. Za schválenie hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z
celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
11. Úprava rozpočtu - V navrhovanej 1. zmene rozpočtu sú nasledovné zmeny: v bežných
príjmoch bola na základe oznámenia normatív na základnú školu zo dňa 11.2.2019 rozpočtovaná
dotácia na rok 2019 vo výške 38 882 €, ktorá bola zároveň rozpočtovaná do bežných výdavkov
na mzdy a poistné zamestnancov školy, bola rozpočtovaná dotácia na voľby prezidenta SR vo
výške 1 100 €, ktorá bola zároveň rozpočtovaná do výdavkov na financovanie volieb, dotácia
836 € na podporu stravovacích návykov detí v MŠ, ktorá bola vo výdavkoch rozpočtovaná na
nákup potravín z potravinového účtu, bol zvýšený rozpočet na daň z príjmu územnej
samospráve na sumu 280 874 €, v súlade so zverejnením údajov na stránkach ministerstva
financií, znížený rozpočet na poplatok za znečistenie ovzdušia na 213 € a zvýšený rozpočet na
príjmy z dobropisov na 2 412 €. Kapitálové príjmy obec rozpočtované nemá. Príjmové finančné
operácie – rozpočet na prevod prostriedkov z rezervného fondu bol zvýšený z 23 500 € na
48 302 €, čo tvorí zostatok rezervného fondu z roku 2018 vo výške 276 € a tvorba RF v roku
2019 vo výške 48 026 €. Bežné výdavky boli upravené na základe oznámení o dotáciách na
základnú školu, voľby a podporu stravovacích návykov v MŠ. Bol zvýšený rozpočet na obecný
úrad – všeobecný materiál a interiérové vybavenie /na rekonštrukciu interiéru kancelárií
obecného úradu/ spolu o 5 000 €, vytvorený rozpočet 80 € na nákup prevádzkových strojov do
kultúrneho domu /sporák a pračka/, nákup interiérového vybavenie do školskej jedálne /stolík,
stolička/ 110 €, zvýšený rozpočet na odmeny poslancov a zástupcu starostu spolu na sumu 2 000
€ a rozvoj obce-ostatné príplatky na 500 €. Kapitálové výdavky – Na vybudovanie detského
ihriska a multifunkčného ihriska vyčlenila obec 25 000 € z rezervného fondu, 3 707 €
z rezervného fondu na rekonštrukciu budovy obecného úradu, Z vlastných príjmov obce je
vytvorený rozpočet na rekonštrukciu obecných budov vo výške 26 000 €. Výdavkové finančné
operácie – rozpočet zostáva nezmenený 23 500 € na splátky úveru Prima banke, 19 595 €
z rezervného fondu, 3 905 € z prostriedkov obce. Celkový rozpočet je prebytkový, príjmy 494
121 €, výdavky 474 323 €. Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový. Za
schválenie uznesenia hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených
poslancov.
12. Rôzne: Starosta obce podal informácie o najdôležitejších veciach, ktoré sa udiali od
posledného zastupiteľstva:
a. V spolupráci s Jakubom Válkom sme podali cez Nadáciu Ekopolis v programe
Zelené Oázy projekt s názvom "Návrat stromov do krajiny", v ktorom
žiadame 4.999,50 € na výsadbu 110 ks ovocných stromov (jablone, hrušky,
slivky, čerešne, oskoruše), 50 ks stromov (lipa, dub, vŕba, javor) a 45 ks kríkov
(drieň, jarabina). Výsadba je plánovaná popri ceste na Zaháj a v okolí priehrady.
Spolufinancovanie projektu je vo výške 1.429 €. V rámci projektu bude osadená
aj informačná tabuľa a lavička. Projekt výsadby postúpil do druhého kola, preto
veríme, že budeme úspešní a získame potrebné financie na obnovu prestarnutej
aleje.

b. Podaný projekt na reštaurátorský výskum organu – Cirkevný zbor ECAV v
Hlbokom v spolupráci s obcou podali žiadosť na Ministerstvo kultúry SR v
programe Obnovme si svoj dom na rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky
historického chrámového organu, ktorý zakúpil ešte Dr. J.M. Hurban. Na rok
2019 žiadame 5.000 € na vypracovanie reštaurátorských výskumov na organovú
skriňu a na hudobný nástroj. Na základe uvedených výskumov bude navrhnutý
spôsob a rozsah reštaurovania.
c. Projekt na multifunkčné a detské ihrisko – po dohode s poslancami OZ sa
bude obec uchádzať o dotácie na multifunkčné ihrisko a detské ihrisko
z vyhlásenej výzvy Úradu vlády SR, kde môžeme získať na MI 35 – 38.000 €
a detské ihrisko 8 – 12.000 € v programe Podpora rozvoja športu pre rok 2019.
d. Druhé miesto v súťaži Domestos - Základná škola v Hlbokom sa zapojila do
súťaže Domestos, v ktorej vyhrala 2. miesto v hodnote 2.700 € na rekonštrukciu
školských toaliet. Gratulujem a ďakujem pani učiteľkám, rodičom aj žiakom za
ich angažovanosť a aktivity, vďaka ktorým môžeme toalety cez letné prázdniny
zrekonštruovať. Obec zabezpečí potrebné povolenia, práce a materiál.
e. Detský karneval 16.2.2019 - touto cestou sa chcem poďakovať pani učiteľkám
a rodičom Materskej školy v Hlbokom za úžasnú atmosféru, nádherne vyzdobený
kultúrny dom, krásne masky, bohatú tombolu a vynikajúcu hudbu.
f. Nové služobné auto Peugeot 206 SW – dostali sme ho darom od Slovenského
štatistického úradu, auto je už prehlásené na obec a nechal som ho zákonne aj
havarijne poistiť.
g. Obec kúpila plynový šporák a automatickú práčku Wirphool od Ing. Mariána
Cerovského za 80 €. Boli umiestnené do prístavby KD, kde sa budú využívať.
h. Pracovné stretnutie so županom TTSK – 19.2.2019 na MsÚ Senica. Moje
požiadavky na TTSK za obec:
I. splašková kanalizácia
II. zámena pozemkov pod cestou v Mlákach a cestou III. triedy v správe
TTSK
III. rekonštrukcia havarijného stavu strechy na Pamätnej izbe Dr. J.M.
Hurbana
IV. posilnenie techniky na zimnú údržbu v okrese
V. cyklotrasa v obci – máme projektovú dokumentáciu, vysúťaženého
dodávateľa, stavebné povolenie už nám chýbajú len peniaze.
i. Obecná knižnica – s poslancami sme sa dohodli na pracovnej porade na zrušení
obecnej knižnice. Pani Tomášovej som hovoril, nech vyberie hodnotné knihy
a ostatné sa dajú do ponuky iným knižniciam a potom do verejnej burzy.
V zmysle zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach §12 ods.3 som listom požiadal
Ministerstvo kultúry SR o vydanie záväzného stanoviska na zrušenie knižnice
a na jeho základe bude materiál predložený na prerokovanie do zastupiteľstva.
j. Výkup pozemkov pod cestou v Mlákach, dĺžka cesty je cca 670 m, 240 m
o šírke 3 m a 430 m šírke 4 m, plocha cca. 2.500 m2 x 2 €/m2 = 5.000 €. Verejná
schôdza v KD. Pripraviť podklady.
I. Geometrický plán – cca 2.000 €
II. Zámena pozemkov pod cestou s TTSK
k. Kompostéry – dňa 19.2.2019 ma firma JRK Slovakia mailom informovala, že
nestihnú dodať kompostéry do konca februára 2019, preto som posielal žiadosť
na SAŽP o predĺženie termínu ukončenia hlavných aktivít dodatkom zmluvy.
l. Jarné celoobecné upratovanie chotára obce – Obec Hlboké pozýva všetkých
svojich občanov, členov organizácií i chalupárov na jarné upratovanie celého

chotára obce, ktoré sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2019. Zraz je pred obecným
úradom o 8:00 hod. Všetkých účastníkov poprosím, aby si so sebou priniesli
rukavice a dobrú náladu. Po ukončení akcie bude opekačka v Krúžku.
m. Zber konárov – od 19. februára 2019 môžu občania obce vyvážať konáre a
haluze na spevnenú plochu za kultúrnym domom, v smere od bytoviek. Zber sa
končí v pondelok 8. apríla 2019.
n. Chcem sa v mene obce i obecného zastupiteľstva poďakovať pánovi Ing. arch.
Pavlovi Bartúnkovi, CSc. z Bratislavy, ktorý daroval svojej rodnej obci krásnu
vyšívanú košeľu po svojom otcovi, s dôverou, že jej krásu budú môcť obdivovať
i ďalšie generácie. Vek košele odhaduje na cca 100 rokov. Obec plánuje v blízkej
budúcnosti zrekonštruovať strechu budovy, v ktorej sa nachádza aj Pamätná izba
Dr. Jozefa Miloslava Hurbana, ktorá je umiestnená v jej ľavej časti. Druhú časť
plánujeme tiež zrekonštruovať a zriadiť tu múzeum našej obce. V tomto múzeu
chceme zachovať dobové predmety, náradie, pracovné veci, školské pomôcky a
vlastne všetko čo kedysi ľudia v Hlbokom k svojmu životu používali, pre budúce
generácie. Darovanú košeľu by sme umiestnili do tohto múzea. Verím, že sa obci
podarí v krátkej budúcnosti získať peniaze a zrealizovať uvedený zámer.
o. Zimná údržba chodníkov a ciest – chcem sa touto cestou poďakovať všetkým
občanom, ktorí si v zimných mesiacoch udržovali pred svojimi nehnuteľnosťami
v obci chodníky i cestu aj napriek tomu, že bola poslancami NR SR prijatá novela
zákona, ktorá túto povinnosť prehodila na obce. Veľmi si to vážim, že ľudia
v Hlbokom majú srdce na pravom mieste a nenechali obec v problémoch.
Ďakujem aj zamestnancom obce, ktorí sa v rámci technických možností snažili
zabezpečiť zimnú údržbu v celej obci. Predkladatelia zákona uvádzali
v dôvodovej správe, že uvedená kompetencia nebude mať žiadny finančný dopad
na obecný rozpočet, čo je klamstvo. Na najbližšom celoslovenskom sneme
ZMOSu budeme presadzovať, aby sa úprava zákona vrátila do pôvodného
znenia, lebo nie je v silách a kapacitách obcí a najmä miest zabezpečiť odpratanie
snehu a ľadu zo všetkých chodníkov v ich správe. Pokiaľ sa to nepodarí, bude
musieť obec zakúpiť techniku, na zabezpečenie tejto kompetencie.
13. Diskusia – Ing. Pavol Holický uviedol, že v minulosti podalo Poľovnícke združenie SenicaBažantnica žiadosť na odkúpenie pozemku pod poľovníckou chatou v Krúžku. Chata je
majetkom PZ, do jej zveľaďovania každoročne investujú finančné prostriedky získané
z usporiadania streleckých pretekov. Pozemok patrí obci, pričom celý pozemok má výmeru
takmer 81 árov. Nakoľko žiadosti na odpredaj pozemku nebolo v minulosti vyhovené, chcú
podať novú žiadosť, na odkúpenie časti pozemku, pozemok nechcú oplotiť a celý areál budú
môcť občania naďalej využívať. Mgr. Ľubomír Kička upozornil na potrebu zametania obce, aby
bolo odstránené drobné kamenivo po zimnej údržbe ciest. Starosta uviedol, že chce o túto
službu požiadať Technické služby, kde cena zametacieho stroja je za 1 hodinu výkonu 50
EUR, hneď ako skončia mrazy. Pán Malovík uviedol, že by pri vstupe do obce mali byť osadené
tabule s upozornením, že je obec monitorovaná kamerových systémom a že by bolo potrebné
zakryť priekopu pri ihrisku, nakoľko je počas celého roka plná splaškov. Starosta uviedol, že
priekopa patrí do správy SSC, problémom je vypúšťanie septikov občanmi. Pán Ivan Jurdák
upozornil na to, že na starom cintoríne bolo zrezaných veľa stromov a že by bolo potrebné
vysadiť nové okrasné stromy, upozornil na úhyn vtákov zapríčinený ohňostrojmi na konci roka.
Pani Joríková sa pýtala na zrezanie starej lipy pri jej dome na pozemku obce. Starosta ju
informoval, že poslanec Jakub Válka zabezpečí obhliadku lipy arboristom, ktorý posúdi jej
zdravotný stav a na základe toho sa obec rozhodne o ďalšom postupe. Mgr. Ľubomír Kička sa

pýtal na odmenu zástupcu starostu. Kontrolórka obce vysvetlila zákonné podmienky pre
stanovenie odmeny. Starosta v tej súvislosti uviedol, že určí mzdu formou hodinovej odmeny
a vyplácanie bude na základe predložených odpracovaných hodín na polroku a na konci roku.
14. Záver - starosta poďakoval prítomným za účasť.

V Hlbokom 5. 3. 2019

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

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

overovateľ Jakub Válka

Ing. Miloš Čobrda – starosta obce

