Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hlboké
dňa 15.6.2017
Prítomní: Ing. Miloš Čobrda – starosta obce
Ing. Ľubica Juríková, Milan Hojsík, Peter Kubík, Ivana Petrášová, mjr. Ing. Iveta Zlochová, Mgr.
Drahotín Nečas, Oľga Žáková – poslanci
Sylvia Jonášová – kontrolórka
Občania obce (15)

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
Schválenie programu zasadnutia
Schválenie záverečného účtu obce Hlboké za rok 2016
Úprava rozpočtu
Schválenie dotácií pre organizácie
Schválenie nájomnej zmluvy s firmou Slovak Telekom, a.s.
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017
Schválenie zmluvy s mestom Senica na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu
pre miestne a účelové komunikácie
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

1. Otvorenie zasadnutia – zasadnutie OZ otvoril starosta obce a všetkých prítomných privítal.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice – zapisovateľkou bola určená Bc. Katarína
Pálková a overovateľkou Ing. Iveta Zlochová
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ - na minulom OZ bolo schválených 7
uznesení. Splnených bolo 6 uznesení a uznesenie č. 6/3/2017 – odkúpenie pozemkov pod
panelovou cestou medzi bytovými domami č. 270 a 271 od vlastníkov parciel CKN 1612/2 a
EKN 1628/5, splnené nebolo, nakoľko sa vypracováva geometrický plán, ktorého spracovanie
komplikuje rozdiel výmer pozemkov o 200 m2. Hneď ako bude geometrický plán
vypracovaný, obec na základe geometrického plánu osloví vlastníkov pozemkov s ponukou na
odkúpenie.
4. Schválenie programu zasadnutia – program bol schválený. Za schválenie programu hlasovalo
7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
5. Schválenie záverečného účtu obce Hlboké za rok 2016 - 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. Záverečný účet a celoročné hospodárenie bolo poslancami schválené bez výhrad.
Za prijaté uznesenie hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených
poslancov. OZ v Hlbokom schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 83.810,18 € 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 znení neskorších predpisov na tvorbu Rezervného fondu.
Prebytok rozpočtu v sume 79.849.23 € zistený 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 znení neskorších predpisov, navrhli použiť na tvorbu
rezervného fondu 79.849.23 € a zostatok finančných operácií v sume 6.560,95 €, navrhli
použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 6.560,95 €. 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 účelovo určeného finančného
príspevku od Nadácie SPP a.s. Bratislava, na vybudovanie multifunkčného ihriska podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume
2.600,00 €. Na základe uvedených skutočností navrhli skutočnú tvorbu rezervného fondu za
rok 2016 vo výške 83.810,18 €.
6. Úprava rozpočtu - bola predložená úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4 v zmysle
ustanovenia § 14 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmeny v rozpočte boli v bežných príjmoch vytvorené na pokuty v blokovom konaní 20 €,
príjem za obed poskytnuté na akcií Hurbanov pamätník 127 EUR, zvýšený rozpočet na príjem
za štartovné – Beh okolo Hlbokého a zvýšené príjmy z predaja propagačného materiálu.
Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie zostávajú nezmenené. V bežných výdavkoch
bol vytvorený rozpočet na OcÚ – údržba špec.prístrojov - nastavenie kamerového systému
116 €, nájomné za prenájom budov 112 € - prenájom telocvične v ZŠ SENICA , TJprevádzkové stroje – 339 € na zakúpenie ponorky a 116 € na vodoinštalačný materiál. Bol
vytvorený rozpočet OcÚ – údržba softvéru 632 € za programy firmy TOPSET a znížený
rozpočet na služby v oblasti informačno-komunikačných technológií z 850 € na 225 € /presun
v zmysle finančnej klasifikácie, zvýšený rozpočet na knihy a učebné pomôcky v MŠ o 10 €
a v ZŠ o 50 €, zvýšený rozpočet na bežné transfery cirkvám z 3000 € na 5000 € a znížený
rozpočet na bežné transfery obč. združeniam z 1300 € na 800 €, zvýšený rozpočet na členské
príspevky z 820 € na 1000 €. Kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie zostávajú
nezmenené. Celkový rozpočet zostáva naďalej prebytkový, príjmy 450.486 €, výdavky
438.538 €. Bežný rozpočet zostavený ako prebytkový, Kapitálový rozpočet je schodkový. Za
zmeny v rozpočte hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených
poslancov.
7. Schválenie dotácií pre organizácie - na Obecný úrad boli doručené 2 žiadosti o dotáciu.
V prvej žiadosti dotáciu žiadal Klub slovenských turistov, ktorý pri príležitosti 200. výročia
narodenia Jozefa Miloslava Hurbana žiada dotáciu od obce v sume 240 €. Dotáciu plánuje
použiť na vybudovanie turistického chodníka J.M. Hurbana prechádzajúceho cez kataster
obce Hlboké. 2. žiadosť prišla od CZ ECAV Hlboké, ktorá požaduje dotáciu v sume 5 000 €

na opravu NKP evanjelického kostola. Za schválenie dotácií pre organizácie hlasovalo 7
poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
8. Schválenie nájomnej zmluvy s firmou Slovak Telekom, a.s. – na minulom zasadnutí OZ bolo
schválené uznesenie OZ č. 1/3/2017, v ktorom OZ súhlasilo s umiestnením základňovej
stanice firmy Slovak Telekom a.s. na parcele 5246/1 v k.ú. Hlboké. Firma dostala od obce 3
návrhy na umiestnenie stavby. Najlepšie im vyhovoval pozemok oproti ihrisku. Na minulom
OZ sa dohodlo, že vhodnejší by bol pozemok ihriska TJ. Firma zašle návrh nájomnej zmluvy na
pripomienkovanie, a na vlastné náklady dá vypracovať územný projekt. Predpokladaná výška
nájmu bola 1.000 € za rok. Obecné zastupiteľstvo v Hlbokom schválilo nájomnú zmluvu na
umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového
bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „ZS a RR bod
Hlboké“ firmy Slovak Telekom, a.s. s výškou nájmu 2 000 €/rok. Za schválenie nájomnej
zmluvy s firmou Slovak Telekom a.s. hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7
zúčastnených poslancov.
9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 – Obecné
zastupiteľstvo v Hlbokom schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2017. Za hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
10. Schválenie zmluvy s mestom Senica na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného
úradu pre miestne a účelové komunikácie - Obecné zastupiteľstvo v Hlbokom schválilo
zmluvu s mestom Senica na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre
miestne komunikácie a účelové komunikácie. Za hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového
počtu 7 zúčastnených poslancov.
11. Rôzne – 19.3. 2017 – zájazd na celonárodné oslavy 200. výročia narodenia J.M. Hurbana
v Beckove – zájazdu sa zúčastnilo asi 40 občanov. Mali sme zabezpečené miesta na sedenie
v malom evanjelickom kostolíku, kde sa konali slávnostné Bohoslužby. Zúčastnili sme sa aj
slávnostného obedu. Za obec Hlboké sme položili veniec pred evanjelickú faru.
21.3.2017 – podaná žiadosť o dotáciu na Ministerstvo financií – obec podala žiadosť v rámci
výzvy na rok 2017 na individuálne potreby obce. Žiadosť bola podaná na opravu cesty
k Pamätnej izbe J.M. Hurbana pri príležitosti 200. výročia narodenia J.M. Hurbana, kde
žiadame max. dotáciu 13.500 € so spoluúčasťou obce 6.500 €.
22.3.2017 – Snem Združenia miest a obcí Záhorie – členmi združenia sú mestá a obce
senického, skalického a malackého okresu. Na sneme boli prítomní aj zástupcovia ZMOSu.
Boli prijaté viaceré uznesenia s dôrazom, aby ZMOS jednal s vládou o vyhodnotení projektov
na eurofondy.
Obec Hlboké v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v
Senici pri príležitosti Svetového dňa vody 22. marca 2017 (streda), zorganizovala bezplatné
vyšetrenie vody zo studní. Občania priniesli cca 100 vzoriek a výsledky si mohli po obede
vyzdvihnúť na obecnom úrade. Veľa vzoriek malo zlé výsledky, najmä zvýšenú hladinu
dusičnanov až niekoľkonásobne.
23.32017 – podaná žiadosť na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice – obec Hlboké v spolupráci
s DHZ Hlboké podala žiadosť na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice na sumu 30.000 €. Dotáciu
žiadame na vybudovanie prístrešku pre techniku medzi zbrojnicou a budovou obecného
úradu, výmenu okien a dverí, vybudovanie kúrenia v garáži, zateplenie severnej steny
budovy, výmenu zvodov a žľabov, obnovu fasády a rekonštrukciu sociálnych zariadení
zbrojnice.
Zmluva na likvidáciu kuchynského odpadu – obec podpísala zmluvu na likvidáciu
kuchynského odpadu zo školskej jedálne s firmou Fresco odpad s.r.o.
Jarné upratovanie – Poľovnícke združenie Senica-Bažantnica zrealizovalo zber odpadu v časti
katastra obce. Boli vyzberané 2 vlečky odpadu, ktorého likvidáciu zabezpečili Technické
služby Senica, a.s. v rámci dobrej spolupráce zdarma.

28.3. 2017 Deň učiteľov – v našej obci sa stalo tradíciou uctiť si súčasných aj bývalých
pedagogických či nepedagogických zamestnancov na obecnom úrade. Pani riaditeľky zo ZŠ
a MŠ priblížili svoje aktivity za minulý školský rok, premietali sme si archívne videá z výletov
za pána riaditeľa Mgr. Jozefa Balážika.
30.3.2017 Práce na dome smútku – bola dovezená zámková dlažba, zakúpená nová lampa,
vysadené tuje, vymurované múriky pod lavičky, osadené dažďové žľaby, dovezené kamenivo,
momentálne prebieha ukladanie zámkovej dlažby.
1.4.2017 Beh okolo Hlbokého – ktorý sa koná na počesť oslobodenia našej obce od fašizmu.
Tento rok sa ho zúčastnilo 270 bežcov dospelých aj detí. 4.4.2017 49. ročník Hurbanovho
pamätníka – uskutočnil sa v spolupráci s TTSK a Záhorským osvetovým strediskom. V tomto
roku si pripomíname 200. výročie jeho narodenia, preto aj okresná súťaž Hurbanovho
pamätníka pre okres Senica bola slávnostnejšia a po mnohých rokoch sa uskutočnila
v Hlbokom. V Kultúrnom dome v Hlbokom predstavilo 30 recitátorov v piatich vekových
kategóriách recitujúcich poéziu i prózu.
6.4.2017 – pripomienka 72. výročia oslobodenia obce – zúčastnilo sa 32 občanov, ktorí si
položením vencov, zapálením sviečok a zaspievaním piesne uctili všetkých hrdinov, ktorí padli
pri oslobodzovacích bojoch.
Projekt na vybudovanie multifunkčného ihriska – obec podala projekt na vybudovanie
multifunkčného ihriska s umelým trávnikom na základe výzvy Úradu vlády SR v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2017, v ktorom žiadame 40.000 €. Do dnešného dňa boli
z dotácie Nadácie SPP v sume 2.600 € uskutočnené zemné práce firmou EUROSTAVMAT s.r.o.
v sume 436 € a navezené drvené kamenivo dvoch frakcií 32/63 a 8/16 mm v sume 2.196 €.
Podpísaná zmluva o poistení nehnuteľného a hnuteľného majetku obce – na základe
vykonaného prieskumu trhu bola podpísaná zmluvy s poisťovňou Generali, ktorá dala
najlacnejšiu ponuku s najvýhodnejšími podmienkami pre obec.
30.4.2017 – Krojované stavanie mája - Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali na stavaní mája v Hlbokom. V prvom rade deťom a pani učiteľkám z MŠ a ZŠ za
pekný kultúrny program. Pani Danke Otépkovej s rodinou za zorganizovanie tradičného
krojovaného sprievodu obcou a všetkým jeho účastníkom i harmonikárom, za udržiavanie
tejto našej krásnej dlhoročnej ľudovej tradície. Ďalej moje poďakovanie patrí
Poľnohospodárskemu družstvu Senica za zabezpečenie mája a techniky na jeho stavanie,
členom Dobrovoľného hasičského zboru v Hlbokom za pomoc pri stavaní mája a v
neposlednom rade ďakujem zamestnancom obce za zabezpečenie výzdoby, občerstvenia a
ozvučenia.
2.5.2017 – zasadnutie koordinačného výboru Roka J.M. Hurbana na TTSK – okrem iných
akcií bol dohodnutý program spomienkových osláv v Hlbokom a odsúhlasené termíny
zhotovenia pozvánok.
10.5.2017 – stretnutie administrátorov webových stránok firmy Webygroup – na stretnutí
boli predstavené nové možnosti webových stránok ako sú e-mailový klient, SMS-kový klient,
moja aplikácia pomocou ktorých môže obec komunikovať s občanmi prostredníctvom
mobilov.
Elektronizácia obecných kroník – na elektronizáciu boli odvezené tri kroniky obce do firmy
NUPSESO Lužianky. Firma zabezpečí ich naskenovanie a softvér pomocou ktorého si budú
môcť kroniky občania prehliadať na webovej stránke obce. Momentálne sú už kroniky
zoskenované a je potrebné ich vyzdvihnúť vo firme.
11.5.2017 Konferencia o eurofondoch v NR SR – konferenciu organizovala poslankyňa NR SR
Veroniky Remišovej na tému "Eurofondy na Slovensku: výzvy, problémy a riešenia". Na
konferencii sa zúčastnil aj Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície
a informatizáciu aj generálny riaditeľ PPA. Pána riaditeľa som sa opýtal, kedy budú konečne
vyhodnotené podané projekty v rámci PRV 2014 – 2020, odpovedal mi, že do konca leta.

14.5.2017 – Deň matiek – v kultúrnom programe vystúpili deti z MŠ a žiaci zo ZŠ v Hlbokom.
Chcem sa touto cestou poďakovať pani učiteľkám za nacvičenie naozaj bohatého
a hodnotného programu. Na záver si deti pripravili pre všetky mamičky milé darčeky.
15.5.2017 Slávnostná akadémia J.M. Hurban prvý predseda Slovenskej národnej rady –
zúčastnil so sa na nej spolu s pani Tomášovou na pozvanie predsedu NR SR Andreja Danka,
ktorý mal úvodný príhovor. V rámci programu vystúpili viacerí odborníci z univerzít medzi
ktorými bol aj Svetozár Krno priamy potomok najstaršieho syna J.M. Hurbana Svetozára
Hurbana Vajanského.
17. – 18.5.2017 – 28. Snem ZMOS v Bratislave – na snem som bol delegovaný z Klubu
starostov okresu Senica, ktorý za mňa zaplatil vložné 100 €. Na sneme sa zúčastnili aj najvyšší
ústavní činitelia prezident, predseda vlády aj členovia vlády a poslanci NR SR. Na úvod pre
všetkými hosťami vystúpil predseda ZMOSu Michal Sýkora, ktorý pomenoval všetky aktuálne
problémy, ktoré mestá a obce ťažia. Predseda vlády prisľúbil pomoc pri riešení všetkých
dôležitých otázok.
Úspešný projekt na rekonštrukciu evanjelického kostola - Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom v
spolupráci s obcou podali dňa 13.12.2016 projekt na rekonštrukciu fasády kostola v rámci
programu Obnovme si svoj dom na Ministerstve kultúry SR. Celkový rozpočet projektu bol
83.722 € a požadovaná dotácia bola 79.535 €. Odborná hodnotiaca komisia pridelila projektu
dotáciu 20.000 € a minister kultúry Marek Maďarič pridal zo svojej rezervy ďalších 40.000 €,
takže celková dotácia z ministerstva kultúry je 60.000 €.
Nová chladnička – obec zakúpila chladničku s objemom 490 litrov za cenu 283 € do bufetu
kultúrneho domu, nakoľko stará chladnička bola nevhodná na ďalšie používanie.
24.5.2017 – stretnutie s generálnym biskupom ECAV na Slovensku – stretnutie sa zúčastnil
pán farár Mgr. Juraj Šefčík, riaditeľ úradu GBÚ Vagaský a pani Škodová. Hlavnou témou bol
program v kostole.
26.5.2017 – Výročná členská schôdza Divadelného spolku J.M. Hurbana – za obec sa
zúčastnila pani Ing. Ľubka Juríková. Čítala sa správa o činnosti, správa o hospodárení.

12.
Diskusia - p. Ján Malovík sa spýtal, kedy bude postavená základňová stanica od
Slovak Telekom a.s. – starosta odpovedal, že firma musí najprv požiadať o stavebné
povolenie a ostatné veci s tým spojené.
p. Kička sa následne informoval o ceste na Záhumní, pretože cesta sa stáva nezjazdná a či by
sa s tým nedalo aspoň dočasne niečo urobiť napríklad zabetónovať jamy – starosta
odpovedal, že by sa mohla naviesť do jám asfaltová drť a zavalcovať, p. Kička sa pýtal aj na
dažďovú kanalizáciu - či sa nedá spraviť nejaká priekopa. Starosta odpovedal, že by sa
kanalizácia dala urobiť zároveň s cestou na Záhumnie, ale treba na to aj projektanta.
13. Záver – starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť.

V Hlbokom, dňa 19.6.2017

........................................................
Ing. Iveta Zlochová – overovateľka zápisnice

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

