Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hlboké
dňa 5. 6. 2019
Prítomní: Ing. Miloš Čobrda – starosta obce
Ing. Miroslav Sládek, Ing. Ľubica Juríková, Mgr. Ľubomír Kička, Mgr. Drahotín Nečas, Ing.
Dušan Sopóci - poslanci
Neprítomní: Mgr. Romana Nošková, Jakub Válka
Sylvia Jonášová – kontrolórka obce

Občania obce (19)

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Žiadosť

o stanovisko

obce

k výstavbe

bioplynovej

stanice

v areáli

AGROVÝKRM, a.s.
6. Dodatok č.4 k VZN č.5 o výške príspevku za pobyt a stravu v MŠ a ZŠ
7. Schválenie Dodatku č.1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 14.2.2019
8. Žiadosti o odpredaj pozemkov
9. Žiadosti organizácií o dotácie na rok 2019
10. Úprava rozpočtu
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

firmy

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. Miroslav Sládek.
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ – na minulom zasadnutí OZ bolo
prijatých 7 uznesení, všetky prijaté uznesenia boli k dnešnému dňu splnené.
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 stanovisko obce k výstavbe bioplynovej stanice v areáli firmy
AGROVÝKRM, a.s. – dňa 8.3.2019 bola na Obecný úrad doručená žiadosť o stanovisko obce
k výstavbe bioplynovej stanice v katastrálnom územní obce Hlboké, v areáli firmy Agrovýkrm.
Zámer výstavby bioplynovej stanice so všetkými dokumentami bol zverejnený dňa 15.3.2019
na webovej stránke obce. Občania obce mohli do 18.4.2019 do 16.00 hod. doručiť pripomienky,
návrhy a podnety. Do uvedenej lehoty prišiel jeden podnet od pána Mateja Madunického, ktorý
navrhol, aby firma AGROVÝKRM, a.s. vysadila za každý vyrúbaný strom nový strom v katastri
obce Hlboké, s čím predstavitelia firmy súhlasili. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu
o budúcej zmluve s firmou AGROVÝKRM a.s., a splnomocňuje starostu obce na podpis
zmluvy o budúcej zmluve. Žiadosť firmy AGROVÝKRM berie na vedomie a súhlasí so
zámerom výstavby „Bioplynovej stanice Hlboké“ v areáli AGROVÝKRM a.s. Za schválenie
uznesenia hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
6. Dodatok č. 4 k VZN č.5/2011 o výške príspevku za pobyt a stravu v MŠ a ZŠ – starosta
predložil návrh dodatku č. 4 k VZN č.5/2011 o výške a príspevku za pobyt a stravu v MŠ a ZŠ
Hlboké. Návrh Dodatku bol zverejnený na úradnej tabuli obce Hlboké dňa 17.5.2019, čím bola
splnená zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení stanovená lehota 15 dní. Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri Základnej škole v Hlbokom
je pre zákonného zástupcu žiaka 7,-€ za jedného žiaka mesačne.
V školskej jedálni určuje obec Hlboké výšku príspevku na stravovanie:
- stravníkov vo veku 2 - 6 rokov vo výške 1,45 € / z toho 0,36 € za desiatu, 0,85 € za obed a
0,24 € za olovrant /
- stravníkov žiakov základnej školy vo výške 1,15 € za obed
- stravníkov zamestnancov a cudzích stravníkov vo výške 1,33 € za obed + réžia.
Za schválenie Dodatku hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5 zúčastnených
poslancov.
7. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 14.2.2019 – pán Richard
Ondrejkovič doručil obci návrh Dodatku č.1 k Zmluve o výpožičke, v ktorom sa mení zmluvná
strana a všetky práva a povinnosti prechádzajú na firmu MY HOUSE Development, s.r.o.,
v ktorej je pán Ondrejkovič jediným spoločníkom. Za schválenie Dodatku hlasovalo 5
poslancov, proti 0 z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
8. Žiadosti o odpredaj pozemkov – na obecný úrad bola doručená žiadosť Ing. Václava Bílika
a Ivety Hyžovej bytom Hlboké 316, v ktorej žiadajú o odpredaj pozemku parc. 6875 vo výmere
472 m2. Pozemok bol vždy užívaný majiteľmi rodinného domu, menovaní pozemok užívajú,
vykonali zrovnanie terénu a vysadili stromy. Po pozemkových úpravách je vlastníkom pozemku
Obec Hlboké. Nakoľko by si chceli pozemky vlastnícky vysporiadať žiadajú o odpredaj

nehnuteľnosti za cenu 2,- € za 1 m2. OZ berie žiadosť Ing. Václava Bílika a Ivety Hyžovej na
vedomie a predaj pozemku vo vlastníctve obce za podmienok uvedených v žiadosti
neschvaľuje. Za schválenie Uznesenia hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5
zúčastnených poslancov. Druhá žiadosť o odkúpenie pozemku bola od Poľovníckeho združenia
Senica – Bažantnica. Poľovnícke združenie žiada o odkúpenie nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom
je Obec Hlboké. Jedná sa o parcelu č. 6098 vo výmere 70 m2 , na ktorej je postavená poľovnícka
chata so súpisným číslom 412 a parc. 6097, vo výmere 14 m2 , na ktorej sa nachádza
stavba sociálnych zariadení bez súpisného čísla. Kúpnu cenu navrhujú 2,- € za 1 m2. Zároveň
žiadajú o súhlas so zriadením vecného bremena – právo prechodu a prejazdu motorovými
vozidlami cez parcelu č. 6096 – ostatná plocha vo výmere 8050 m2, ktorej vlastníkom je tiež
Obec Hlboké. OZ žiadosť PZ Bažantnica o odkúpenie nehnuteľnosti berie na vedomie
a schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a. ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, v zmysle VZN č. 2/2011, § 17 písmeno g). Predaj nehnuteľného majetku obce do
vlastníctva žiadateľa ako prípad hodný osobitného zreteľa, odôvodňuje tým, že pozemky sú
pod poľovníckou chatou a sociálnymi zariadeniami vo vlastníctve žiadateľa, a z tohto dôvodu
obec nemá možnosť uvedený pozemok využiť pre svoje účely, preto schvaľuje zámer predaja
pozemku. Pri rozhodovaní o predaji pozemku boli prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti
hospodárenia s majetkom obce a verejné záujmy. OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na
parcele 6096 o výmere 8050 m2 zapísanej na LV č. 3797 vo vlastníctve obce Hlboké v prospech
vlastníka nehnuteľnosti poľovníckej chaty so súpisným číslom 412 a sociálneho zariadenia bez
súpisného čísla na právo prejazdu a prechodu. Za schválenie Uznesení hlasovalo 5 poslancov,
proti 0 z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
9. Žiadosti organizácií o dotácie na rok 2019 – v zmysle VZN č.2/2015 o poskytovaní dotácií

z rozpočtu obce bola prijatá 1 žiadosť. Telovýchovná jednota požiadala o dotáciu vo výške
3.000 € na usporiadanie športových akcií, platby delegovaným osobám, zaplatenie štartovného,
nákup športových potrieb, nákup materiálu a tovaru na renováciu futbalového štadióna, nákup
tovaru potrebného na prevádzku činnosti a opravy. Za uznesenie o schválení dotácie pre TJ
Hlboké vo výške 3.000 € hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5zúčastnených
poslancov.
10. Úprava rozpočtu – bol predložený návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2,
v navrhovanej zmene rozpočtu sú nasledovné zmeny : V bežných príjmoch bol upravený
rozpočet - Dotácia na Voľby do Európskeho parlamentu o 732 €, dotácia pre DHZ 1.400 €,
dotácia na nákup dresov pre TJ 1.000 €. V kapitálových príjmoch bol rozpočtovaný kapitálový
transfer 15.000 € na rekonštrukciu tribúny TJ. Príjmové finančné operácie neboli zmenené.
Bežné výdavky - bol upravený rozpočet na čerpanie prostriedkov na voľby do Európskeho
parlamentu o 732 € , nákup dresov pre futbalistov z dotácie TSK 1.000 €, Základná škola –
údržba budov 2.000 € spolufinancovanie /Domestos/, zvýšený rozpočet na združené finančné
prostriedky Mestu Senica 8.957 €, Obecný úrad knihy časopisy na 350 € a Obecný úrad servis
a údržba dopravných prostriedkov na 1.100 €. Kapitálové výdavky - vytvorený rozpočet
Obecný úrad – projektová dokumentácia 1.300 €, Projektová dokumentácia na hasičskú
zbrojnicu 1.750 €, Rekonštrukcia tribúny TJ z dotácie zo Slovenského futbalového zväzu
15.000 € + spolufinancovanie z prostriedkov obce 5.000 €. Znížený rozpočet - Obecný úrad
rekonštrukcia a modernizácia stavieb o 6.000 €, na sumu 20.000 €. Výdavkové finančné

operácie – upravované neboli. Celkový rozpočet je vyrovnaný, príjmy aj výdavky 512 217 €,
bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový.
11. Rôzne – Na obecný úrad bol doručený návrh na odkúpenie podielov na spoločných
nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v Urbári, na ktorých má spoluvlastnícky podiel aj Obec
Hlboké. Obec o odkúpenie pozemkov nemá záujem.
Správa o činnosti starostu obce od 5. 3. – 5. 6. 2019
Jubilejná 20. výročná členská schôdza JDS v Hlbokom – JDS v Hlbokom oslávila v KD 20
rokov od založenia organizácie. Ako starosta obce som sa poďakoval za veľký prínos JDS
v rámci kultúrno-spoločenského života v obci a za 8 rokov veľmi dobrej vzájomnej spolupráce.
Som hrdý, že máme v obci takúto početnú a veľmi aktívnu organizáciu, lebo to vôbec nie je
samozrejmosťou. Zároveň sme spoločne oslávili ôsmy marec a zablahoželali všetkým
prítomným ženám k ich krásnemu sviatku.
Zametanie obce 19.3.2019 – obec si objednala u TS Senica veľký zameták, ktorý pozametal
všetky cesty v správe obce po zimnej údržbe.
Pokazený kotol v rodinnom dome pri škole – nájomcovia rodina Vallových nahlásila obci,
že sa im pokazil plynový kotol a privolaný opravár odporučil jeho výmenu. Podarilo sa mi
zabezpečiť špecialistu, ktorý uvedený kotol uviedol do prevádzky výmenou pokazenej časti
kotla.
Ošetrenie líp arboristami – obec si objednala arboristické práce u pána Jakuba Kováča z firmy
Trees Art s.r.o., ktorý zabezpečil orez líp, u ktorých hrozilo spadnutie haluzí a aplikáciu
bezpečnostných lán, aby neprišlo k vývratu poškodených líp. Cena prác bola vo výške 1.140 €
s DPH.
Svetový deň vody 21.3.2019 – obec v spolupráci s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva Senica zorganizovala kontrolu vzoriek vody zo studní. Z výsledkov bolo vidieť,
že kvalita vody v studniach sa zhoršila.
Virtuálny cintorín obce Hlboké – konečne po niekoľkých mesiacoch spustila spoločnosť
TOPSET webovú stránku www.cintoriny.sk, na ktorej bol zverejnený aj virtuálny cintorín obce
Hlboké. Spustenie webovej stránky bolo pozastavené z dôvodu ochrany osobných údajov
GDPR. Občania môžu na uvedenej stránke vyhľadať svojich predkov a zapáliť im sviečku,
alebo položiť veniec.
Deň učiteľov 27.3.2019 – obec si každoročne pri príležitosti dňa učiteľov uctí všetkých svojich
pedagógov a personál školy a škôlky súčasných aj na dôchodku.
Beh okolo Hlbokého – 30.3.2019 sa uskutočnil 29. ročník Behu okolo Hlbokého, ktorý sa koná
na počesť oslobodenia našej obce. Tento rok sa behu zúčastnilo 334 športovcov v 27
kategóriách. V žiackych kategóriách bolo 176 bežcov, z toho 7 Hlbočanov. Hlavného behu sa
zúčastnilo 158 bežcov z toho jedna Hlbočanka Janka Kovárová. Gratulujem všetkým víťazom.

Ďakujem všetkým spoluorganizátorom za pomoc a bezproblémový priebeh bežeckých
pretekov.
Podaný projekt na rekonštrukciu chodníka na Záhumní – podal som projekt na
Ministerstvo financií SR v rámci každoročnej výzvy na individuálne potreby obcí. Naša obec
má na rekonštrukciu chodníka v Mlákach vypracovanú projektovú dokumentáciu a platné
stavebné povolenie. V projekte žiadame dotáciu vo výške 15.000 € a spoluúčasť obce je 1.800
€. Každý rok podávame na túto výzvu žiadosť, ale doteraz sme ešte neboli úspešní, preto dúfam,
že to tento rok vyjde.
Gratulácia pani učiteľke Márii Pisklovej 1.4.2019 – pani učiteľke sme boli zablahoželať
k jej krásnemu životnému jubileu 80 rokov.
Prezidentské voľby - V II. kole prezidentských volieb v Hlbokom bola účasť 49,2%. Za
Zuzanu Čaputovú hlasovalo 209 voličov a za Maroša Šefčoviča 168 voličov. Počet voličov
zapísaných v zozname voličov bol 783, počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb 385 a počet
platných hlasov 377. Ďakujem volebnej komisii za bezproblémový priebeh volieb. Za
prezidentku SR bola zvolená Zuzana Čaputová, ktorej touto cestou gratulujem.
74. výročie oslobodenia obce Hlboké – dňa 5.4.2019 sme si spoločne pripomenuli udalosti
oslobodenia našej obce od okupácie nemeckými vojskami. Ďakujem všetkým, ktorí sa
zúčastnili.
Zber konárov a haluzí – tento rok bol zber vyhlásený od 19.2. do 8.42019. Odvoz a likvidáciu
haluzí zabezpečili TS Senica za 350 €. V tomto roku bolo vyzberané najväčšie množstvo za
posledné roky.
Podaný projekt na Environmentálnom fonde – v reakcii na výzvu naša obec podala projekt
na Rekonštrukciu fasády na ZŠ v Hlbokom. Jedná sa o zateplenie školy a novú fasádu.
V projekte žiadame dotáciu vo výške 58.127 € a vlastné zdroje na 5%-né spolufinancovanie vo
výške 3.060,10 €. Žiadosť bola podaná 15.4.2019.
Dotácia zo Slovenského futbalového klubu - Obec Hlboké získala dotáciu zo Slovenského
futbalového zväzu na rekonštrukciu futbalovej tribúny vo výške 15.000 €. Dotácia bude použitá
na dokončenie rekonštrukcie strechy tribúny, výmenu starých okien za plastové, náter nosnej
kovovej konštrukcie tribúny, opravu podláh a iné zhodnotenie budovy tribúny. Touto cestou sa
chcem poďakovať výkonnému výboru Slovenského futbalového zväzu a predsedovi
Oblastného futbalového zväzu Senica pánovi Ing. Miroslavovi Gučkovi i podpredsedovi Mgr.
Petrovi Koprlovi. Zatiaľ sa nám podarilo dokončiť rekonštrukciu strechy na tribúne TJ.
Dodávku a práce realizovala firma Emtei plus s.r.o. pána Mikulíka z Dojča za sumu 1.623,13 €
s DPH. Firma RENOVABAU s.r.o. zapožičala obci na dva týždne bezplatne lešenie. Touto
cestou sa chcem poďakovať Andrejovi a Pavlovi Lašákovi za zapožičanie lešenia.
Úspešný projekt – Návrat stromov do krajiny - Obec Hlboké v spolupráci s občianskym
združením Prakoreň boli úspešní s projektom "Návrat stromov do krajiny" v rámci vyhlásenej
výzvy Nadácie Ekopolis v programe Zelené oázy 2019. Získali sme najvyššiu dotáciu v rámci
Slovenska vo výške 4.000 € 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 vo
výške 1.429 € zabezpečí obec. V rámci projektu bude osadená aj informačná tabuľa a lavička.
Ďakujem OZ Prakoreň a najmä Jakubovi Válkovi za spoluprácu. Tento rok odborná grantová
komisia posudzovala 123 prijatých žiadostí.
Klubovňa mladým v prístavbe KD – spolu so svojim zástupcom Ing. Mirom Sládkom sme
boli pozrieť aktuálny stav v klubovni. Našli sme tam veľký neporiadok, preto som listom
informoval všetkých ktorí podpísali s obcou zmluvu o prenájme nebytových priestorov.
Situácia sa ani po niekoľkých týždňoch nezlepšila, preto som bol v zmysle uvedenej zmluvy
nútený klubovňu zatvoriť.
Nový autobusový spoj - Dňom 1.5.2019 premáva víkendový spoj z Brezovej /odch.7:05/ do
Senice zachádzať aj cez Hlboké o 7:32 hod., z dôvodu zlepšenia víkendového spojenia obce
Hlboké s mestom Senica.
Turnaj o pohár starostu obce vo futbale 1.5.2019 – zúčastnili sa ho 4 mužstvá prípraviek
U11. Naši hráči sa umiestnili na druhom mieste, gratulujem.
Krojované stavanie mája 1.5.2019 - Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa akokoľvek podieľali
na stavaní mája. Poľnohospodárskemu družstvu Senica za zabezpečenie mája a techniky,
Dobrovoľnému hasičskému zboru Hlboké za pomoc pri stavaní mája, pani Danke Otépkovej a
všetkým krojovaným za nádherný sprievod dedinou, pani učiteľkám a deťom z MŠ a ZŠ za
kultúrny program, zamestnancom obce za organizačné zabezpečenie akcie a v neposlednom
rade ďakujem všetkým účastníkom akcie, ktorí svojou účasťou podporili túto milú tradíciu.
Kompostéry pre Hlbočanov - Našej obci boli doručené 900 litrové kompostéry z úspešného
projektu v rámci Mikroregiónu Branč - združenie obcí, "Podpora predchádzania vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v MR Branč" z Ministerstva životného
prostredia. Obec Hlboké zorganizovala v pondelok 13. mája 2019 o 18.30 hodine v kultúrnom
dome prednášku o domácom kompostovaní v kompostéroch. Od lektora Branislava Moňoka z
organizácie Priatelia Zeme sme sa dozvedeli praktické rady ako správne kompostovať
biologický odpad vznikajúci na záhradke i v kuchyni a ako z neho získať kvalitné hnojivo
v podobe kompostu. Kompostér zdarma získa len ten, kto sa zúčastní prednášky a má trvalý
pobyt v Hlbokom. Stačí, ak sa za domácnosť zúčastnila aspoň 1 osoba. Trhová cena uvedeného
typu kompostéra je cca 126 € s DPH. Prednášky sa zúčastnilo cca 120 domácností. Z dôvodu
prebiehajúcej kontroly z ministerstva je zatiaľ odovzdávanie kompostérov pozastavené až do
jej skončenia.
Projekt na TTSK - Obec Hlboké podala tento rok v rámci výziev Trnavského samosprávneho
kraja (TTSK) tri projekty. Prvý projekt na zakúpenie prenosnej ozvučovacej techniky bol
podaný v rámci výzvy č.1 "Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných
na občanov Trnavskej župy", bol úspešný a bola nám schválená dotácia vo výške 500 €.
Deň matiek 12.5.2019 – v kultúrnom programe vystúpili deti z Materskej školy a žiaci zo
Základnej školy. Ďakujem pani učiteľkám a deťom za krásny kultúrny program.

Voľby do Európskeho parlamentu – dňa 25.5.2019 sa uskutočnili voľby do Európskeho
parlamentu na ktorých sa zúčastnilo 24,62 % oprávnených voličov.
Deň detí 2.6.2019 – obec objednala kolotoče pre všetky deti od 14:00 – 17:00 hodiny u firmy
Jozef Faltýnek. Cena za kolotoče bola 450 € s DPH.
Schválené dotácie na Úrade vlády SR – v rámci výzvy Úradu Vlády SR vyšli dve výzvy
v programe Podpora rozvoja športu 2019. Naša obec podala dve žiadosti na detské ihrisko
a multifunkčné ihrisko. Obci boli napokon schválené obidve dotácie na výstavbu detského
ihriska vo výške 8.000 € a na výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 37.000 €.
Rekonštrukcia a zateplenie požiarnej zbrojnice – obec Hlboké sa plánuje zapojiť do
vyhlásenej výzvy Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu hasičských zbrojníc, kde môžeme
získať dotáciu vo výške až 30.000 €. V tejto súvislosti obec nechala vypracovať potrebnú
projektovú dokumentáciu vo firme PROJEKTA Senica vo výške 1.750 €. Rekonštrukcia bude
zahŕňať výmenu okien, zateplenie obvodových stien, vybudovanie ústredného kúrenia, novú
fasádu, výmenu dverí.
Podaný projekt na TTSK – MR Branč – združenie obcí pod mojím vedením podal projekt na
detské ihriská v rámci výzvy na podporu regionálneho rozvoja. V projekte žiadame 50.000 € a
do projektu sa zapojilo 12 obcí z MR Branč.
12. Diskusia – p. Malovík mal dotaz ohľadom dobudovania multifunkčného ihriska - na
výstavbu má obec schválenú dotáciu vo výške 37.000 €, po podpísaní zmluvy bude prebiehať
verejné obstarávanie, ihrisko by malo byť dokončené do konca tohto roka. P. Madunický
upozornil na nutnosť vybudovať dažďový prepad na ceste od letiska, p. Koprlová na nutnosť
vybudovania cesty a verejného osvetlenia, P. Koprla navrhol cestu vysypať makadamom. P.
Kička upozornil na stekajúcu dažďovú vodu pred jeho domom v časti Výhon. Navrhol osloviť
občanov listom, ohľadom triedenie odpadov, vzhľadom na zvyšujúce sa poplatky za
skládkovanie. Zároveň upozornil majiteľov líp v lipovej aleji, že by sa mali postarať o vysadené
stromčeky, nakoľko niektoré sú v zlom stave.
13. Záver – starosta poďakoval prítomným za účasť.

V Hlbokom 5. 6. 2019

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

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

overovateľ Ing. Miroslav Sládek

Ing. Miloš Čobrda – starosta obce

