Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hlboké
dňa 22. 2. 2018
Prítomní: Ing. Miloš Čobrda – starosta obce
Mgr. Milan Hojsík, Ing. Ľubica Juríková, Peter Kubík, Mgr. Drahotín Nečas, Ivana Petrášová,
Ing. Iveta Zlochová, Oľga Žáková – poslanci
Neprítomní: kontrolórka obce - ospravedlnená
Občania obce (20)

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
Schválenie predaja obecného pozemku pani Alene Mrázovej
Žiadosť Poľovníckeho združenia Senica – Bažantnica o odkúpenie obecného pozemku
Oprava miestnych komunikácií
Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov pre projekt: Kooperácia
v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT/BIG SK – AT/ realizovaného
v rámci Programu Intereeg V-A SK-AT 2014 - 2020
9. Úprava rozpočtu
10. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže budovy pekárne
11. Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica
12. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hlboké
13. Prerokovanie záverečného stanoviska k dostavbe chovu ošípaných
14. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hlboké za rok 2017
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
16. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky obce
17. Schválenie použitia zostatku rezervného fondu z roku 2017
18. Pietna spomienka pri príležitosti 130. výročia úmrtia Dr. J.M. Hurbana
19. Rôzne
20. Diskusia
21. 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 Ing. Ľubica Juríková.
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ – na minulom zasadnutí bolo
prijatých 11 uznesení, všetky prijaté uznesenia boli splnené.
4. Schválenie programu zasadnutia –Všetky body programu boli schválené. Za schválenie
programu hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
5. Schválenie predaja obecného pozemku pani Alene Mrázovej - OZ schvaľuje predaj
pozemku p. Alene Mrázovej, jedná sa o pozemok o výmere 144 m2 parc. č. 1590/6 CKN,

zastavaná plocha. Pozemok tvorí priľahlú plochu ku stavbe a je dlhé roky využívaný ako dvor
a záhrada. Pozemok je pre obec nevyužiteľný nakoľko sa nachádza v tesnej blízkosti rodinného
domu, je teda priľahlou plochou, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
s rodinným domom, a z tohto dôvodu obec nemá možnosť uvedený pozemok využiť pre svoje
účely, preto OZ schvaľuje predaj pozemku. Pri rozhodovaní o predaji pozemku boli
prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia s majetkom obce a verejné záujmy.
OZ zároveň splnomocňuje starostu na podpísanie kúpnopredajnej zmluvy, náklady na správne
poplatky pri zápise do katastra bude znášať kupujúci. Za schválenie uznesenia hlasovalo 7
poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
6. Žiadosť Poľovníckeho združenia Senica – Bažantnica o odkúpenie obecného pozemku
- na Obecný úrad bola dňa 10.1.2018 doručená žiadosť Poľovníckeho združenia SenicaBažantnica na odkúpenie pozemku pod Poľovníckou chatou parc. č. 6098 o výmere 70 m2
a časti pozemku parc. č. 6096 nachádzajúceho sa v hornej časti pred chatou. Svoju žiadosť
odôvodnili tým, že plánujú investovať finančné prostriedky do rekonštrukcie poľovníckej chaty
a sociálnych zariadení, pričom naďalej garantujú pre občanov obce prístup do priestorov okolo
poľovníckej chaty. Obecné zastupiteľstvo berie žiadosť Poľovníckeho združenia na vedomie,
predaj obecných pozemkov neschvaľuje. Hlavným dôvodom neschválenia žiadosti bola obava
poslancov, že v budúcnosti by mohol majetok PZ Senica – Bažantnica prejsť do súkromného
vlastníctva a občania obce by sa na pozemky areálu poľovníckej chaty nedostali. Obec
v minulosti nijako neobmedzovala činnosť združenia na svojich pozemkoch, ani ju neplánuje
obmedzovať a v prípade rekonštrukcie chaty, alebo sociálnych zariadení nemáme výhrady. Za
schválenie uznesenia hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených
poslancov.
7. Oprava miestnych komunikácií – Obci Hlboké bola v rámci Programu rozvoja vidieka
schválená dotácia na rekonštrukciu cesty na Záhumní vo výške 89.432,39 €. Obec vyčlenila
z vlastných prostriedkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií 97.782 € na opravu ciest
v ulici Hoštáky, Záhradná, Záhumnie a Námestie Oslobodenia. Verejné obstarávanie na
realizáciu rekonštrukcie cesty vyhrala firma CESTY NITRA, a.s. Práce by sa mohli začať na
jar, hneď ako to dovolí počasie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o dielo s firmou Cesty
Nitra, a.s. na opravy ciest ulíc Hoštáky, Záhradná, Záhumnie a Námestie Oslobodenia a
splnomocňuje starostu obce na podpis zmluvy o dielo. Za schválenie uznesenia hlasovalo 6
poslancov, proti 0, 1 poslanec sa zdržal hlasovania z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
8. Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov pre projekt: Kooperácia
v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT/BIG SK – AT/ realizovaného v rámci
Programu Intereeg V-A SK-AT 2014 – 2020 – starosta obce predložil návrh zmluvy
o spolupráci a združení finančných prostriedkov s Mestom Senica, kde sa zmluvné strany
dohodli združiť finančné prostriedky a spolupracovať za účelom vzdelávania a podpory
vzdelávania nemeckého jazyka detí v predškolskom veku, žiakov a pedagógov. Do projektu je
zapojených 13 miest a obcí. Obec Hlboké za rok 2017 a 2018 zaplatí 4.746 €. Po obdržaní
dotácie z projektu Mesto Senica vráti dotknutým obciam peniaze späť, celkový rozpočet
projektu obce Hlboké za roky 2017 – 2020 je 18.129 €, pričom obec spolufinancuje projekt vo
výške 5%, čo je 906,45 €. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o spolupráci a združení
finančných prostriedkov a splnomocňuje starostu obce na podpis zmluvy. Za schválenie
uznesenia hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
9. Úprava rozpočtu – v bežných príjmoch - na základe rozpisu normatívnych finančných
prostriedkov Okresného úradu Trnava zo dňa 25.1.2018 bol upravený príjmový aj výdavkový
rozpočet na ZŠ vo výške 32.467 €, na základe oznámenia MV SR bol upravený príjmový
a výdavkový rozpočet a Matričný úrad vo výške 1.961 €. V kapitálových príjmoch bol
rozpočtovaný nenávratný finančný príspevok 89.432,39 € na výstavbu a rekonštrukciu
miestnych komunikácií od Pôdohospodárskej platobnej agentúry, tento príspevok bol zároveň

rozpočtovaný vo výdavkoch na rekonštrukciu MK. Príjmové finančné operácie /prevody
z rezervného fondu/ - bol zvýšený rozpočet zo 123.500 € na 137.355 €. Bežné výdavky - boli
rozpočtované bežné výdavky na opravu strechy budovy v areáli chovateľov 3.500 €, na opravu
budovy domy smútku 5.000 €, na výrobu a osadenie dopravných značiek k Pamätnej izbe J.M.
Hurbana 620 €, vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb 100 €, na kooperáciu
v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne 4.426 €. Kapitálové výdavky - na rekonštrukciu
ciest a chodníkov z prostriedkov rezervného fondu bolo rozpočtovaných 97.782 €, na
projektovú dokumentáciu na opravu ciest vytvorený rozpočet 3.000 €. Výdavkové finančné
operácie – upravované neboli. Celkový rozpočet zostáva naďalej prebytkový, príjmy 619.743
€, výdavky 600 883 €. Bežný rozpočet zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je
schodkový. Za schválenie uznesenia hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7
zúčastnených poslancov.
10. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže budovy pekárne – dňa 15.2.2018 bola
na obecný úrad doručená žiadosť spoločnosti Roľník s.r.o Hlboké o prenájom priestorov
v objekte Pekárne. Zámerom je využitie priestorov na spracovanie olejnín, výrobu pekárenských
výrobkov a spracovanie včelích produktov. Na základe uvedenej žiadosti a vďaka tom, že
likvidácia spoločnosti Pekáreň Hlboké spol. s.r.o. v likvidácii bola ukončená, obec vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na prenájom majetku, predmetom súťaže sú nebytové priestory budovy
pekárne o výmere 99,48 m2. OZ berie žiadosť spoločnosti Roľník Hlboké s.r.o., na vedomie,
súhlasí s prenájmom budovy pekárne, schvaľuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí §9 ods. 2 písm. b) podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom budovy
pekárne a poveruje starostu obce Hlboké na úkony nevyhnutne potrebné k realizácii obchodnej
verejnej súťaže a k podpisu nájomnej zmluvy s víťazným uchádzačom. Za schválenie uznesenia
hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
11. Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica – na zasadnutí OZ konanom dňa 30.11.2017
boli za prísediace na pojednávania v trestných veciach na Okresnom súde v Senici navrhnuté p.
Ing. Ľubica Juríková a p. Oľga Žáková. Listom predsedu Okresného súdu Senica zo dňa 7.12.
2017 nám bolo oznámené, že Okresný súd Senica nemá k navrhovaným kandidátkam námietky.
Obecné zastupiteľstvo berie vyjadrenie predsedu Okresného súdu Senica na vedomie a volí Ing.
Ľubicu Juríkovú a Oľgu Žákovú za prísediacich na Okresnom súde Senica. Za schválenie
uznesenia hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
12. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hlboké – starosta
predložil návrh na aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hlboké na
roky 2015–2020, s doplnením nových projektových zámerov: rekonštrukcia Pamätnej izby J.M.
Hurbana, oprava miestnych komunikácií, nákup kompostérov pre občanov, rekonštrukcia
tribúny TJ a rekonštrukcia budovy chovateľov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje aktualizáciu
PHSR doplnením nových projektových zámerov. Za schválenie uznesenia hlasovalo 7
poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
13. Prerokovanie záverečného stanoviska k dostavbe chovu ošípaných – obec Hlboké
zverejnila dňa 7.2.2018 na webovej stránke obce záverečné stanovisko k dostavbe chovu
ošípaných firmy Agrovýkrm a.s. Senica, ktoré bolo na zastupiteľstve verejne prerokované.
Starosta obce oboznámil prítomných s hlavnými bodmi stanoviska a vyzval poslancov aj
prítomných občanov, aby predložili svoje pripomienky. Keďže nikto nemal pripomienky,
obecné zastupiteľstvo predložené stanovisko zobralo na vedomie. Za schválenie uznesenia
hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
14. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hlboké za rok 2017 – starosta
predložil správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017. Obecné zastupiteľstvo
po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK za

rok 2017. Za schválenie uznesenia hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7
zúčastnených poslancov.
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 - Obecné zastupiteľstvo v Hlbokom
schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018. Za predložený
návrh hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
16. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky obce - poslankyňa Ing. Ľubica Juríková predložila
návrh na odmenu hlavnej kontrolórke obce p. Jonášovej vo výške 30 % platu. Za predložený
návrh hlasovalo 7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
17. Schválenie použitia zostatku rezervného fondu z roku 2017 – k 31.12.2017 bol zostatok
rezervného fondu 88.065,37 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie zostatku rezervného
fondu na splátky úveru poskytnutého Prima bankou Senica vo výške 21.573 € a na
rekonštrukciu MK vo výške 66.492,37 €. Za schválenie uznesenia hlasovalo 7 poslancov, proti
0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
18. Pietna spomienka pri príležitosti 130. výročia úmrtia Dr. J.M. Hurbana – v nedeľu
25.februára 2018 sa uskutoční pietna spomienka pri príležitosti 130. výročia úmrtia Dr. J.M.
Hurbana. Program začína o 10.00 hod. spomienkovými službami Božími v evanjelickom
kostole, o 11.30 hod. položenie vencov k mohyle J.M. Hurbana a o 12.00 hod. vernisáž výstavy
„Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo“ v Pamätnej fare v Hlbokom, organizovanej
s Divadelným ústavom SR. Pre pozvaných hostí bude pripravený slávnostný obed na obecnom
úrade.
19. Rôzne – firmou NELL KAPITAL s.r.o. bola ukončená likvidácia spol. Pekáreň Hlboké
s.r.o., likvidačný zostatok je 768 €. Po schválení konečnej správy likvidátora a návrhu na
rozdelenie likvidačného zostatku spoločnosti Pekáreň Hlboké bude firmou NELL KAPITAL
podaný návrh na výmaz spoločnosti z Obchodného registra. Za schválenie uznesenia hlasovalo
7 poslancov, proti 0 z celkového počtu 7 zúčastnených poslancov.
Správa starostu o činnosti od 1.12.2017 – 22.2.2018
12.12.2017 – Žiadosť na umiestnenie dopravnej značky k Pamätnej izbe Hurbana – na
podnet pani Vilmy Tomášovej som začal vybavovať dopravné značky na cestu I. triedy Senica
– Jablonica na odbočky do Hlbokého. Podal som žiadosť na osadenie 4 značiek k turistickým
cieľom v zmysle metodiky MD SR na Okresný úrad Trnava. K žiadosti som musel
vypracovať projekt značenia v zmysle platnej metodiky a navrhnúť miesto osadenia značiek.
Na hnedej značke bude piktogram múzea a nápis „Pamätná izba Dr. J.M. Hurbana“. Dňa
9.2.2018 nám už prišlo určenie dopravného značenia z Okresného úradu Trnava, podľa
ktorého musí urobiť osadenie spôsobilá osoba, čiže firma, ktorá má na uvedenú činnosť
osvedčenie. Oslovil som 2 firmy, ktoré vyrábajú aj osadzujú dopravné značenie a keď budú
prostriedky schválené v rozpočte, tak dám značenie osadiť.
23.12.2017 - Osadenie reflektora na osvetlenie kostola – na verejné osvetlenie pred
kostolom bol namontovaný LED reflektor s výkonom 100 Watov, ktorý v nočných hodinách
osvetľuje vežu kostola. Evanjelický kostol je najväčšia sakrálna dominanta našej obce a teraz
keď je opravený si zaslúži, aby sme ju zviditeľnili aj v nočných hodinách.
Žiadosť na SPF o delimitáciu pozemku pod MK – podal som žiadosť o delimitáciu
pozemku pod Cintorínskou cestou, pod ktorou pozemky boli vo vlastníctve SPF. Naša žiadosť
bola zaregistrovaná a poslaná na ústredie SPF do Bratislavy. Akonáhle príde protokol
o delimitácii, nechám pozemok zapísať do katastra nehnuteľností.

20.12.2017 – Žiadosť na Ministerstvo školstva SR o vyradenie našej školy zo zoznamu
obcí, ktorým boli nariadené racionalizačné opatrenia. Túto žiadosť sme podali na základe
odporúčania z Okresného úradu Trnava odboru školstva, nakoľko do uvedeného zoznamu boli
zaradené len niektoré školy, čo bolo diskriminačné, lebo sme nemohli žiadať štát
o dofinancovanie v dohodovacom konaní.
4.1.2018 – Schválenie dotácie z PRV 2014 -2020 na rekonštrukciu cesty na Záhumní Obci Hlboké bola schválená dotácia na rekonštrukciu cesty na Záhumní v rámci Programu
rozvoja vidieka 2014 - 2020 vo výške 89.432,39 € rozhodnutím Poľnohospodárskej platobnej
agentúry. Verejné obstarávanie na realizáciu rekonštrukcie cesty vyhrala firma CESTY
NITRA, a.s. Práce by sa mohli začať na jar, hneď ako to dovolí počasie.
12.1.2018 – Stretnutie so županom TTSK – zúčastnil som sa tomto stretnutí, ktoré inicioval
pán Viskupič. Spolu s ním sa stretnutie zúčastnili aj podpredsedovia TTSK. Pán predseda nám
predstavil svoju víziu fungovania kraja, všetkých podpredsedov a ich úlohy a poverenia.
Potom nasledovalo predstavovanie sa jednotlivých starostov, ktorí pomenovali najväčšie
problémy, ktoré majú na obciach. Ja som spomenul absenciu splaškovej kanalizácie, tento rok
by som chcel s TTSK doriešiť výmenu pozemkov pod cestami a pozval som pána predsedu
na spomienkové slávnosti.
13.12.2018 – Výročná členská schôdza chovateľov – zúčastnil som sa na nej na základe
pozvánky. Gratulujem Slovenskému zväzu chovateľov zákl. org. Hlboké k 40. výročiu
založenia organizácie a zároveň jej predsedovi Jaroslavovi Krištofovi ku krásnemu životnému
jubileu 70 rokov. Ďakujem organizácii za reprezentovanie našej obce na výstavách na
Slovensku aj v zahraničí a za dlhoročné organizovanie každoročnej výstavy zvierat
v Hlbokom. Do ďalšej práce im želám veľa optimizmu, chovateľských a osobných úspechov.
V diskusii som im prisľúbil, že tento rok by im obec vyčlenila peniaze na materiál potrebný
na opravu strechy a práce by si zabezpečili brigádnicky sami.
29.1.2018 – Stavebné povolenia na opravy obecných budov – vybavil som stavebné
povolenia na zateplenie a výmenu okien na obecnom úrade, opravu fasády na dome smútku,
opravu strechy na tribúne TJ, na opravu strechy na budove chovateľov a opravu strechy na
budove Pamätnej izbe Dr. J.M. Hurbana. Ohlásenia stavebných úprav vydáva našej obci obec
Koválov.
Podané projekty : Ešte stále nemáme vyhodnotené projekty na rekonštrukciu chodníkov
Záhumnie a SNP, zateplenie KD a kompostéry pre občanov. Projekt na výsadbu zelene
podaný v cezhraničnej spolupráci s Rakúskom – nebol úspešný, nakoľko rakúska strana
nesplnila podmienky projektu.
V spolupráci s TJ Družstevník Hlboké sme podali projekt na Rekonštrukciu havarijného
stavu strechy tribúny na Slovenský futbalový zväz. Požadovaná dotácia je 33.991 € a naša
spoluúčasť 13.000 €. Celý projekt som osobne vypracoval a skompletizoval.
2.2.2018 – Podanie projektu multifunkčného ihriska – žiadosť o dotáciu som kompletne
vypracoval a projekt na vybudovanie Multifunkčného ihriska Dr. J.M. Hurbana k 130.
výročiu jeho úmrtia som osobne podal do podateľne Úradu vlády SR. Požadovaná dotácia je
39.281,20 € a naša spoluúčasť 2.160 €.

Dokončenie zateplenia obecného úradu – na obecnom úrade boli vymenené okná zo severnej
strany od kostola firmou VIKO TRADE, ktorá dala najlepšiu cenovú ponuku za 1.880 €. Zatiaľ
sa podarilo vymeniť okno na archíve, dve okná na pošte a dve okná na telekomunikačnej
miestnosti sa budú meniť až so zateplením budovy, keď bude postavené lešenie, lebo okná sú
z vnútornej strany zastavané sadrokartónom a musia sa vymeniť z vonku.
5.2.2018 – Pracovaná porada s poslancami – na ktorej sme prebrali aktuálne témy a dohodli
sme sa na termíne ďalšieho zastupiteľstva.
Pripravované projekty: V apríli tohto roka vyjde opäť výzva v PRV 2014-2020 na opravu
ciest. Uvažujeme, že by sme sa do nej zapojili nechali urobiť cesty v Mlákach, za školou, na
Výhone a chodníky.
MAS Podhoran o.z. – získala akreditáciu MAS a môže sa uchádzať o eurofondy. V rámci
schválenej stratégie by sme mohli žiadať peniaze na „Rekonštrukciu strechy Pamätnej izby
Dr. J.M. Hurbana“, kde je rozpočet 27.6014 € a je to asi bez spoluúčasti a rekonštrukciu
kultúrneho domu.
Dažďová šachta vo Výhone – dal som projektantovi Ing. Martinovi Pálkovi spracovať návrh
riešenia odvodnenia dažďovej vody vo Výhone, aby sme ho mohli realizovať pred opravou
cesty na Záhumní.
Výmena pozemkov s TTSK – predseda pán Viskupič aj jeho podpredsedovia súhlasia
s výmenou parciel. Bude potrebné urobiť geometrický plán, aby sa od štátnej cesty oddelili
chodníky. Podrobnosti riešim s pani Ing. Silberhorn z TTSK.
Nové stoly do obecného úradu – p. Petrovi Šajánkovi som zadal, aby urobil 10 ks nových
stolov na obecný úrad vo farbe čerešňa rozmerov 130 x 80 cm, tak aby boli do osláv hotové.
Cena bude 425 €.
Orezanie starých vŕb a výrub smrekov pri kostole - požiadal som KPÚ v Trnave o výrub
a ošetrenie 2 ks vŕb, nakoľko v minulom roku prišlo pri veternej búrke k odlomeniu veľkej
haluze, ktorá spadla na chodník a mohla niekoho zabiť. KPÚ vydal rozhodnutie v ktorom obci
nariadil, aby dala vypracovať návrh na ošetrenie u odborne spôsobilej osoby – arboristu. KPÚ
v rozhodnutí odporúča vyrezanie 8 ks smrekov, nakoľko hrozí ich vývrat vetrom a mohli by
poškodiť NKP kostol a sochu.
Nadácia VÚB a.s. – oddychová zóna pri Hlbockej priehrade – pretože p. Ľubica Juríková je
zamestnankyňa môžeme žiadať 1.500 € na projekt.
13.2.2018 Nelegálna skládka odpadu na Lagúnach – náš občan nahlásil prostredníctvom emailovej pošty na obec nelegálnu skládku na Lagúnach. Na základe jeho podnetu som skládku
zdokumentoval a postúpil na Okresný úrad ŽP Senica. Dňa 13.2.2018 sme boli na obhliadke
spolu so zástupcom z Technických služieb Senica pánom Fojtlínom, ktorý skonštatoval, že na
skládke je vyvezených vyše 1.000 ton stavebného a iného odpadu. Prípad bude postúpený na
políciu.

15.2.2018 – Územné konanie IBV Hlboké – na konaní sa zúčastnili zamestnanec spoločného
stavebného úradu, zástupcovia investora a občania priľahlých pozemkov. Predmetom
územného konania bolo vybudovanie inžinierskych sietí k plánovanej výstavbe rodinných
domov, čiže ciest, chodníkov a verejného osvetlenia. Všetky inžinierske siete bude financovať
investor.
Oprava plota na starom cintoríne – momentálne robíme čistenie starého plota na starom
cintoríne zo severnej strany. Plot bol poprerastaný stromami, kríkmi a zelinou, ktorú sme
odstránili. Musíme vyrúbať tri staré suché agáty, jeden veľký jaseň a dva malé, ktoré rastú
v plote. Potom natiahneme nové poplastované pletivo. Cintorín sme v minulom roku vyčistili
a tento starý plot už vyzeral hrozne, neplnil svoju funkciu.
Pietna spomienka pri príležitosti 130. výročia úmrtia Dr. J.M. Hurbana – v spolupráci
s Divadelným ústavom SR organizujeme výstavu J.M. Hurban v divadle, ktorá je pripravená
v priestoroch Pamätnej fary v Hlbokom. Na obecnom úrade bude slávnostný obec pozvaných
hostí – zástupcovia z ministerstva kultúry, vedenia TTSK, vedenie Divadelného ústavu SR,
poslanci OZ v Hlbokom, zástupcovia cirkvi.
22.2.2018 – Rokovanie na Ministerstve školstva SR – obec podala žiadosť na vyradenie zo
zoznamu obcí s nariadenými racionalizačnými opatreniami. Na rokovaní som bol spolu s pani
riaditeľkou Mgr. Dankou Textorovou. Okrem zástupcov ministerstva boli prizvaní pracovníci
Školskej inšpekcie a Okresného úradu Trnava odboru školstva, ktorí sa vyjadrili na adresu našej
školy veľmi pozitívne a neodporučili zlúčiť dva ročníky do jedného. V minulosti nám
ministerstvo nariadilo racionalizačné opatrenie zrušenie školy. Pani riaditeľka informovala
prítomných o tom, že už teraz ideme v úspornom režime, nakoľko nemáme vychovávateľku
a počty žiakov sa pomaly zvyšujú. Ako starosta som uviedol, že v obci sa plánujú dva veľké
developerské projekty s pripravovanou výstavbou cca 60 - 70 rodinných domov a preto je
nádej, že sa počty žiakov budú zvyšovať. Komisia nakoniec rozhodla, že nás vyškrtnú zo
zoznamu škôl s nariadenými racionalizačnými opatreniami a naša škola sa bude môcť uchádzať
dohodovacie konanie.
20. Diskusia – p. Čmelová navrhuje upraviť a zmodernizovať interiér domu smútku
a zabezpečiť pri dome smútku suché WC. Mgr Kičková mala dotaz, či sa pri rekonštrukcii MK
bude riešiť odvodnenie cesty. Viacerí občania upozornili na vypúšťanie odpadových vôd do
potoka, p. Ivan Jurdák navrhol, aby vývoz žúmp riešila obec. Starosta uviedol, že bude
vypracované VZN o odpadových vodách a zistí cenovo dostupného dodávateľa služieb na
vývoz žúmp. P. Magdaléna Pálková upozornila za zlý stav lipy za č. domu 15.
21. Záver - starosta poďakoval prítomným za účasť.
V Hlbokom, dňa 28.2. 2018

......................................................................
Ing. Ľubica Juríková – overovateľ zápisnice

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

