Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hlboké
dňa 16. 3. 2017
Prítomní: Ing. Miloš Čobrda – starosta obce
Ing. Ľubica Juríková, Peter Kubík, Mgr. Drahotín Nečas, Ivana Petrášová, Oľga Žáková –
poslanci

Neprítomní: Ing. Iveta Zlochová, Mgr. Milan Hojsík, MBA.
Občania obce (18)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
Schválenie programu zasadnutia
Ponuka na prenájom časti pozemku od firmy Slovak Telekom, a.s.
Voľba hlavného kontrolóra obce Hlboké
Úprava rozpočtu
Zrušenie VZN č. 3/2011 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby
v obci Hlboké
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 p. Peter Kubík.
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ - na minulom zasadnutí bolo
prijatých 9 uznesení, všetky prijaté uznesenia boli splnené. Boli podpísané kúpne zmluvy
na predaj
pozemkov Mgr. Kataríne Vidovičovej a p.Miriam Kubíkovej a bol podaný návrh na vklad.
4. Schválenie programu zasadnutia – Starosta navrhol vypustiť z programu „Schválenie
záverečného účtu za rok 2016“, nakoľko nebolo predložené stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu a pridať bod „Ponuka na prenájom časti pozemku od firmy
Slovak Telekom, a.s.“. Za navrhnutý program hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového
počtu 5 zúčastnených poslancov.
5. Ponuka na prenájom časti pozemku od firmy Slovak Telekom, a.s. – na
predchádzajúcom zasadnutí OZ starosta oboznámil so žiadosťou firmy Slovak Telekom a.s.
na prenájom pozemku k stavbe vysielača. Firma dostala od obce 3 návrhy na umiestnenie
stavby. Najlepšie im vyhovoval pozemok oproti ihrisku. OZ sa dohodlo, že vhodnejší by bol
pozemok ihriska TJ. Firma zašle návrh nájomnej zmluvy na pripomienkovanie, na vlastné
náklady dá vypracovať územný projekt. Predpokladaná výška nájmu je 1.000 € za rok.
Starosta navrhol prijať uznesenie, že Obecné zastupiteľstvo v Hlbokom súhlasí
s umiestnením základňovej stanice firmy Slovak Telekom a.s. na súčasnej parcele č. 5246/1
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v k.ú. Hlboké. Za navrhnuté uznesenie hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5
zúčastnených poslancov.
6. Voľba hlavného kontrolóra obce Hlboké – vyhlásenie o voľbe hlavného kontrolóra bolo
zverejnené na webovej stránke obce aj na úradnej tabuli dňa 31.1.2017 v zmysle uznesenia
č. 1/1/2017 a to 44 dní pred dnešným zastupiteľstvom, čím bola dodržaná zákonná 40
dňová lehota v zmysle § 18a ods. 2) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov. Termín podania prihlášok bol stanovený do 2.3.2017 do
14:00 hod. Do stanoveného termínu sa prihlásili dvaja kandidáti – p. Sylvia Jonášová a Ing.
Róbert Mozolič. Dňa 9.3.2017 zasadala komisia pre otváranie obálok, ktorá skonštatovala,
že obidvaja volební kandidáti sa môžu zúčastniť voľby hlavného kontrolóra obce Hlboké.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo v druhom kole tajného hlasovania za hlavného kontrolóra
obce Hlboké p. Sylviu Jonášovú, traja poslanci volili Sylviu Jonášová a dvaja poslanci Ing.
Róberta Mozoliča.
7. Úprava rozpočtu – bola predložená zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 z 21.2.
2017. Zmena bola vykonaná na základe Rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na
rok 2017 zo dňa 7. 2. 2017 na Základnú školu, ktorým nám bolo oznámená výška dotácie
21.503 EUR. Nakoľko tieto finančné prostriedky postačujú len na tarifný plat a príplatky
zamestnancov školy, poistné za zamestnávateľa bude hradené z rozpočtu obce. Preto
výdavky na poistné, ktoré boli pôvodne rozpočtované z prostriedkov ŠR budú
rozpočtované s kódom zdroja 41, z vlastných prostriedkov obce. Bežné príjmy sa znižujú
o 3.897 €, výdavky zostávajú nezmenené, celkový rozpočet je naďalej prebytkový.
Navrhnutú zmenu OZ berie na vedomie, za prijaté uznesenie hlasovalo 5 poslancov, proti 0
z celkového počtu 5 zúčastnených poslancov.
V navrhovanom rozpočtovom opatrení č. 3 sú nasledovné zmeny rozpočtu: v bežných
príjmoch bol vytvorený rozpočet na rodinné prídavky z ÚPSVaR vo výške 540 €, dotácia na
register adries 50 €, príspevok z recyklačného fondu 438 €, poplatok za znečisťovanie
ovzdušia 1000 €, príjem z predaja občerstvenia na kultúrnych akciách 1200 €, príjem
z nájmu za hrobové miesta 1500 €, príjem za predaj obecných novín 100 €. V kapitálových
príjmoch bol rozpočtovaný príjem z predaja pozemkov vo výške 278 €. Rozpočet na
príjmové finančné operácie - prevody z rezervného fondu bol znížený na 83.811 €, prevod
z prostriedkov z roku 2016 - dotácia z SPP 2600 €. V bežných príjmoch boli rozpočtované
výdavky z dotácie na rodinné prídavky vo výške 540 €, výdavky na cintorín – všeobecné
služby 1.000 €, cintorín - nákup materiálu na zeleň a zámkovú dlažbu 4000 €, zvýšené
poistné na odvody do poisťovní za základnú školu, vytvorený rozpočet na dotáciu jednote
dôchodcov 500 €. V kapitálových výdavkoch bolo rozpočtované použitie dotácie z SPP na
multifunkčné ihrisko z roku 2016 2600 € , kapitálový príjem z predaja pozemkov 278 € je
rozpočtovaný tiež na stavbu multifunkčného ihriska, je znížený rozpočet na rekonštrukciu
MK z rezervného fondu na 51 986 € . Výdavkové finančné operácie zostávajú nezmenené.
Celkový rozpočet zostáva naďalej prebytkový - príjmy 449.997 €, výdavky 435.935 €, bežný
rozpočet zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový. OZ schvaľuje
navrhnutú zmenu, za prijaté uznesenie hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5
zúčastnených poslancov.
8. Zrušenie VZN č. 3/2011 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby
v obci Hlboké – starosta navrhol zrušenie VZN č.3/2011 o službách poskytovaných obcou
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a poplatkoch za tieto služby v obci Hlboké zo dňa 24.2.2011 na základe podnetu z Okresnej
prokuratúry Senica a odporučil nahradiť ho cenníkom služieb a poplatkov, ktoré bude
prijaté uznesením OZ. Za navrhované uznesenia hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového
počtu zúčastnených poslancov.
9. Rôzne: Schválenie dotácií pre organizácie - starosta predložil žiadosti o poskytnutie
dotácií, ktoré podala Jednota dôchodcov vo výške 400 € a Telovýchovná jednota Hlboké vo
výške 2.500 €. Poslankyňa Oľga Žáková navrhla zvýšiť dotáciu JDS na 500 €. OZ schválilo
poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce vo výške
2.500 € pre TJ Družstevník Hlboké a dotáciu vo výške 500 € pre JDS Hlboké. Za navrhované
uznesenia hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu zúčastnených poslancov.
Odkúpenie pozemku pod panelovou cestou - na základe žiadosti obyvateľov bytovky č. 270
o odkúpenie pozemku pod panelovou cestou medzi bytovými domami č. 270 a 271 od
vlastníkov parciel CKN 1612/2 a EKN 1628/5, OZ súhlasilo s odkúpením pozemkov za cenu
2 €/m2. Za navrhnuté uznesenie hlasovalo 5 poslancov, proti 0 z celkového počtu 5
zúčastnených poslancov.
Rekonštrukcia domu smútku - starosta informoval o plánovanej rekonštrukcii domu
smútku, v dôsledku utŕhania sa spodnej steny stavby bude potrebné podbetónovať základy
budovy, opraviť strechu a urobiť novú fasádu so zateplením. Priestranstvo pred domom
smútku bude upravené zámkovou dlažbou a po bokoch budú lavičky. Bolo by potrebné
urobiť aj chodník v novej časti cintorína.
Obhliadka nelegálnej skládky v Sasákoch - dňa 28.2.2017 bol starosta spolu s Ing. Pavlom
Holickým a Pavlom Koprlom na obhliadke nelegálnej skládky v Sasákoch. Pri prehliadke bolo
zistené, že sa jedná o stavebný odpad (tehly a betón), vysypaný pri ceste cez les, ktorý sem
vyviezol neznámy páchateľ.
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - do 31.3.2017 môžu obce na hasičské prezídium podať
žiadosť so zámerom na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice do 30.000 €. Včera mal starosta
stretnutie s predsedom a členmi DHZ Hlboké, kde sa dohodli, že podajú žiadosť na
vybudovanie prístrešku pre techniku medzi zbrojnicou a budovou úradu, výmenu okien
a dverí, zateplenie severnej steny budovy, novú fasádu, rekonštrukciu sociálnych zariadení.
Médiá - z RTVS boli 7.3.2017 natáčať dokument o Hurbanovi, ktorý bude odvysielaný
v nedeľu na STV1 po priamom prenose z osláv v Beckove. Včera bola v Hlbokom televízia JOJ
natáčať do novín reláciu dediny, dzedziny, valaly. Relácia bude odvysielaná v najbližších
dňoch. Včera boli v Hlbokom ešte zo Slovenského rozhlasu a nakrúcali reláciu o Hurbanovi,
ktorá bude odvysielaná budúci týždeň.
Dotácia z TTSK na oslavy - pán predseda TTSK Tibor Mikuš vyčlenil zo svojej rezervy na
oslavy 200. výročia narodenia Dr. J.M. Hurbana v Hlbokom 1.500 €.
Odborný seminár o J.M. Hurbanovi – starosta sa zúčastnil seminára dnes 16.3 o 10:00 hod.
v KD v Senici. Boli dve prednášky od doc. PhDr. Segeša, PhD. a doc. PhDr. Mrvu CSc. Obidve
prednášky boli veľmi hodnotné a boli na nich prezentované aj málo publikované skutočnosti
o Hurbanovi.
10. Diskusia – p. Emil Morávek pripomienkoval výšku poplatku za odpad, prečo sa platí na
osobu, lebo v minulosti sa platilo za popolnicu. Starosta obce mu vysvetlil, že starý systém
vypočítania poplatkov za odpad sa musel zmeniť, nakoľko bol zmenený zákon o odpadoch
a obec bola povinná dať výpočet poplatku do súladu so zákonom. Ing. Cerovský sa spýtal
na vyhodnotenie projektu na cestu na Záhumní. Starosta obce na otázku odpovedal, že ešte
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stále neboli vyhodnotené žiadosti z Programu rozvoja vidieka 2014 -2020, kde má obec
podanú žiadosť. Na najbližšom Sneme Združenia miest a obcí Záhorie bude prijaté
uznesenie, ktoré bude poslané vedeniu ZMOSu, aby sa táto otázka urýchlene riešila
rokovaním predsedu ZMOS s ministerskou pôdohospodárstva.
16. Záver – starosta poďakoval prítomným za účasť.

V Hlbokom, dňa 24. 3. 2017

........................................................
Peter Kubík – overovateľ zápisnice

......................................................
Ing. Miloš Čobrda – starosta obce
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