Zápisn ica
zo zasadania OZ Hlboké nad Váhom, konaného dňa 16.6.2017 na Obecnom úrade
Hlboké nad Váhom

Prítomní:
Dušan Pinčík, starosta
Mária Dančíková
Dušan Pinčík
Ing. Ján Gaňa
Ľubomír Hvorečný
Neprítomný: Peter Ďurajka
Ing. Jozef Sikel
Ing. Ján Gaňa
Program: 1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Kontrola uznesení
3. Budova TJ
4. Povrchové úpravy obecných komunikácií
5. Dopravné značenie
6. Rôzne
7. Záver
Zasadanie obecného zastupiteľstva starosta obce zvolal v zmysle zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

1. Volebná komisia: predseda: Dančíková, členovia: Ing. Gaňa, Hvorečný
Návrhová komisia: predseda: Pinčík, členovia: Dančíková, Hvorečný
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 5 /2017
Overovatelia: Dančíková, Ing. Gaňa
Zapisovateľka: Suchomelová
2. Kontrola uznesení:
1.Starosta informoval, že podal žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov
na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
2.Starosta informoval, že žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na
projekty Zateplenie obecného úradu a rekonštrukcia strechy, ktoré nám boli
zamietnuté z dôvodu nečerpania európskych fondov sme opäť podali.
3. Budova Telovýchovnej jednoty

Starosta informoval o vykonaných prácach na budove TJ – boli vymurované
priečky, urobená elektroinštalácia, voda a teraz sa bude obkladať.
4. Povrchové úpravy obecných komunikácií
Starosta informoval poslancov, že na projekt Úprava obecných komunikácií,
ktorý sme podali, zatiaľ ešte neboli pridelené finančné prostriedky.
Starosta informoval poslancov , že je potrebné zobrať úver vo výške 70 000 €
na úpravu obecných komunikácií.
Hlasovanie: všetci poslanci hlasovali za.
Poslanci jednohlasne schválili prijatie úveru vo výške 70 000 € na povrchové
úpravy obecných komunikácií.

Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č.6/2017
5. Dopravné značenie
Starosta informoval , že objednal dopravné značky „zóna 40“.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s osadením značky obmedzenie rýchlosti
a zákaz státia.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu osloviť políciu, aby dodržiavanie
dopravného značenie občas skontrolovala , hlavne státie v križovatkách.
6. Rôzne:
6/1 Starosta informoval, že bol spustený kamerový systém na obecnom
úrade , monitorované je aj nádvorie obecného úradu, detské ihrisko,
základná škola s materskou školou.
6/2. Starosta informoval, že zakúpi 2. lavičky na dolný cintorín a 1. lavičku
na horný cintorín.
6/3. Je potrebné vyzvať občanov, aby si pred asfaltovaním komunikácií
zabezpečili odvedenie povrchových a dažďových vôd mimo obecných
komunikácií v termíne do 31.8.2017. Tam, kde občania neuposlúchnu túto
výzvu nebude sa prevádzať oprava ciest s povrchovou asfaltovou živicou.
6/4.Starosta informoval, že poslal výmer za parkovanie Petrovi Líškovi,
nakoľko aj napriek upozorneniu stále parkuje na verejnom priestranstve
na chodníku obecného úradu.
Peter Líška podal odvolanie. Poslanci zamietli odvolanie.
6/5. Ľ. Hvorečný – je potrebné vyčistiť potok na vodopád. Starosta
povedal, že je potrebné vyčistiť potoky aj záchyty. Treba vykopať potrubie
pri p. Rudolfovi Zrebném a pri studni nad p. Pavlíkom a iné potrebné práce
pred asfaltovaním obecných komunikácií.

6/6. Ing. Gaňa – v obci nie je pokrytie signálom ORANGE aj napriek tomu,
že je tu vykrývač. Starosta informoval, že v tej dobe sme vyšli ORANGU v
ústrety aby bola obec pokrytá signálom, avšak služby nedostávame.
Starosta osloví ORANGE za účelom riešenia nedostatku pokrytia signálom.
6/7. Dančíková – žiadala osadiť zrkadlo na križovatku k Pavlíkovi.
6/8. Hvorečný – pri Romanovi Butkovi je potrebné namontovať rozhlas.
- informoval o priebehu hasičskej súťaže.
6/9.Na tribúnu TJ a ihrisko zabezpečiť smetné koše. Na lúke smerom na
vodopád pri kríži natrieť sud na odpad alebo zabezpečiť kvalitnú
nádobu.

Návrh uznesení bol jednohlasne schválený.
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 7/2017.
Starosta ukončil zasadanie OZ.

starosta obce
Dušan Pinčík

I.overovateľ
Mária Dančíková

II. overovateľ
Ing. Ján Gaňa

