Zápisn ica
zo zasadania OZ Hlboké nad Váhom, konaného dňa 11.3.2014 na Obecnom úrade
Hlboké nad Váhom

Prítomní:
Dušan Pinčík, starosta
Ján Ciesarík
Juraj Gabrík
Jozef Drevenák
Dušan Pinčík
Jaroslav Hvorečný
Neprítomný: Ing. Jozef Sikel
Anton Zaduban
Program: viď. pozvánka
Zasadanie starosta obce zvolal v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Pozvaní boli všetci poslanci OZ. Prítomných bola nadpolovičná časť poslancov a tým
bolo OZ uznášaniaschopné.

Volebná komisia: predseda Ciesarík, členovia : Gabrík, Pinčík
Návrhová komisia: predseda Hvorečný, členovia Drevenák, Gabrík
Overovatelia
: Ciesarík, Drevenák
Návrhová, volebná komisia a overovatelia jednohlasne odsúhlasené.
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/2014
1.Kontrola uznesení
-

Starosta informoval, že oslovil firmy Štrabag a Doprastav, aby dali obecnému
úradu ponuky na asfaltovanie povrchových úprav obecných komunikácií.

2. Voľba hlavného kontrolóra obce:
Starosta informoval poslancov, že na výberové konanie na funkciu Hlavného
kontrolóra Obce Hlboké nad Váhom sa prihlásila p. Jozefína Šípková ako jediná. Dňa
7.3.2014 komisia , zložená z poslancov OZ , konštatovala, že spĺňa požadované
predpoklady.
Hlasovanie: za hlasoval: Pinčík, Ciesarík, Gabrík, Drevenák
Proti
: Hvorečný
Jozefína Šípková bola zvolená do funkcie hlavný kontrolór obce.
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 2/2014

3. Základná škola
Starosta informoval , že v základnej škole je málo detí. Niektorí rodičia prihlasujú deti
do 1. ročníka do školy v Bytči. Tiež hovoril o tom, že naše deti /od piateho ročníka/
v Bytči dosahujú veľmi dobré výsledky. To znamená, že vyučovanie v našej škole je
na vysokej úrovni. V školskom roku 2014/2015 z deviatich budúcich prvákov štyria
odchádzajú do Bytče, čím je ohrozená existencia našej školy. Naši občania by si mali
uvedomiť, že školu v obci treba zachovať a nezapisovať budúcich prvákov do školy
v Bytči. Starosta vyzval poslancov, aby prehovorili rodičov, aby prehodnotili svoje
rozhodnutia.
4. Rôzne
1/4 Súkromné centrum voľného času – starosta informoval, že Súkromné centrum
voľného času sústavne žiada od obce finančné prostriedky ako spoluúčasť
financovania niektorých krúžkov, kde vraj chodia naše deti. Poslanci odsúhlasili, že
budeme podporovať naše deti v krúžkoch v našej obci a finančne podporovať
vedúcich krúžkov.
2/4 Budova TJ – starosta informoval že práce na budove Telovýchovnej jednoty
prebiehajú nasledovne : bola uložená sklená vata na strop aj parozábrany. Murujú sa
priečky, osadia zárubne a začne sa inštalácia.
3/4 Jaroslav Hvorečný informoval, že chce zabetónovať oporný múr ponad obecnú
komunikáciu v cestách na parcele č. 1-187 po rodinný dom Jaroslava Hvorečného
ml., č.d. 298
Starosta oznámil, že z pozemku sa zosýpa hlina a cesta sa zužuje, následkom čoho
sa cesta zosúva. Oporný múr zabráni zosypu zeminy a motorové vozidlá budú jazdiť
popod múr. Starosta navrhol, aby obec zabezpečila zemné práce.

Návrh uznesení bol jednohlasne schválený.
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 3/2014
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