ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 16.10.2012
Prítomní poslanci: 6

Ospravedlnení: p.Nízka

Overovatelia: p.Hlubocká, p.Rajčák
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Zmena rozpočtu.
Schválenie „Plánu práce MŠ na školský rok 2012/2013“.
Kosačka ihrisko – schválenie doplatku.
Rôzne.

Uznesenie č.46/2012
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 2
V tomto
bode
starostka
obce
informovala
o kontrole
uznesení
z predchádzajúceho OZ. Z predchádzajúceho riadneho zasadnutia Oz
nebolo žiadne uznesenie na kontrolu.
K bodu 3
Starostka obce požiadala členku FaRK, Ivanu Chrenkovú, aby poslancov
OZ oboznámila s dôvodmi, prečo prichádza k zmene rozpočtu. Poslancom
OZ bolo vysvetlené, že príjmová časť bežného rozpočtu bola navýšená
o položky, ktoré neboli rozpočtované, a preto sa musia do rozpočtu
zahrnúť a to práve uvedenou zmenou rozpočtu (transfer TTSK Kvetinové
dni – 200,- €, transfer TTSK MDD – 250,- €, BVS a.s. dividendy
1819,- €, príspevky MŠ 190,- €, poplatky 459,- €). Celkové navýšenie
v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu je vo výške 2 918,€.
Uznesenie č.47/2012
OZ v Kátove schvaľuje prvú zmenu rozpočtu vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č.1/2012 v zmysle ustanovenia §
14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
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územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Rozpočet na
rok 2012
v€
171368,00

Návrh na
1. zmenu
rozpočtu na
rok 2012 v €
+ 2918,00

21 zmena
rozpočtu na
rok 2012
v€
174286,00

Kapitálové príjmy

110400,00

0,00

110400,00

Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

121300,00

0,00

121300,00

403068,00

+ 2918,00

405986,00

Rozpočet na
rok 2012
v€
171368,00

Návrh na
1. zmenu
rozpočtu na
rok 2012 v €
+ 2918,00

1. zmena
rozpočtu na
rok 2012
v€
174286,00

96638,00

0,00

96638,00

0,00

0,00

0,00

268006,00

+ 2918,00

270924,00

Bežné príjmy

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

K bodu 4
Starostka obce požiadala riaditeľku MŠ Kátov, pani Denisu Remišovú,
aby poslancov oboznámila s „Plánom práce MŠ na školský rok
2012/2013“. Riaditeľka MŠ poslancov OZ informovala o tom, čo je
všetko je obsahom uvedeného plánu, do ktorého mali poslanci OZ
možnosť nahliadnuť. Poslanci OZ nemali k predloženému „Plánom práce
MŠ na školský rok 2012/2013“ žiadne pripomienky ani požiadavky na
doplnenie.
Uznesenie č.48/2012
OZ v Kátove schvaľuje
2012/2013“.

„Plánu

práce
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MŠ

Kátov

na

školský

rok

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 5
V tomto bode starostka obce oboznámila poslancov OZ o priebehu
a výsledkoch výberového konania na „Rekonštrukciu sústavy verejného
osvetlenia“.
Výberové
konanie
na
uvedenú
rekonštrukciu
bolo
rozdelené a vyhlásené na 3 časti, a to na dodávku uličných
svietidiel,
stavebnoinštalačné
a elektroinštalačné
práce.
Do
vyhláseného termínu boli na OcU Kátov doručené ponuky na uvedené
práce a svietidlá. Poslanci OZ sa dohodli na financovaní uvedenej
rekonštrukcie z vlastných prostriedkov obce.
Dodávka uličných svietidiel
1) ERVP, s.r.o., 906 11 Prietrž 131
2) PROFENERG, s.r.o., 821 01 Bratislava, Martinčekova 15
3) ENLIT spol. s r.o., 906 12 Hradište pod Vrátnom 39

12 681,17 €
9 912,00 €
14 032,56 €

Stavebnoinštalačné práce
1) ERVP, s.r.o., 906 11 Prietrž 131
2) ERNO, s.r.o., 905 01 Senica, Priemyselná 284
3) Igor Minárech, 911 01 Trenčín, Gen.Goliana 1548/12

9 954,94 €
11 514,17 €
13 559,83 €

Elektroinštalačné práce
1) ERVP, s.r.o., 906 11 Prietrž 131
2) ERNO, s.r.o., 905 01 Senica, Priemyselná 284
3) Igor Minárech, 911 01 Trenčín, Gen.Goliana 1548/12

Na otváraní obálok so súťažnými ponukami, ktoré sa
26.06.2012 o 12,30 hod. boli vybrané cenové ponuky
hodnotou a boli vyhodnotené ako úspešné.

9 896,24 €
10 844,04 €
13 664,20 €

uskutočnilo
s najnižšou

Uličné svietidlá
PROFENERG, s.r.o., 821 01 Bratislava, Martinčekova 15

9 912,00 €

Stavebnoinštalačné práce
ERVP, s.r.o., 906 11 Prietrž 131

9 954,94 €

Elektroinštalačné práce
ERVP, s.r.o., 906 11 Prietrž 131

9 896,24 €

Uznesenie č.49/2012
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch
výberového konania na „Rekonštrukciu sústavy verejného osvetlenia“.
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Uznesenie č.50/2012
OZ
v Kátove
schvaľuje
financovanie
osvetlenia z vlastných zdrojov.

rekonštrukcie

verejného

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

K bodu 6
Starostka obce v tomto bode predložila poslancom OZ žiadosť FC Kátov
o finančný príspevok na nákup kosačky (traktora) na kosenie ihriska.
Pán Patrik Kerhát oboznámil poslancov OZ s tým, že získal finančný
dar vo výške 1000,- € od OZ KVARTETO. Nakoľko FC Kátov nedisponuje
dostatočnými
finančnými
prostriedkami,
požiadal
Obec
Kátov
o finančný príspevok, ktorý by sa použil ako doplatok pri nákupe
traktora. Starostka obce navrhla poslancom OZ, aby sa prispelo sumou
500,- €. Poslanci OZ s uvedenou sumou súhlasili a preto sa
pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č.51/2012
OZ v Kátove schvaľuje finančný príspevok FC Kátov na nákup kosačky
(traktora) vo výške 500,- €.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 7
Rôzne
a) Byt MŠ: starostka obce poslancom OZ oznámila, že na obci bola
doručená len jedna žiadosť o pridelenie bytu v MŠ. Žiadateľka
však svoju žiadosť zrušila, takže byt MŠ zostáva i naďalej
voľný. Poslanci OZ navrhli starostke obce zverejniť ponuku
o byt na obecných tabuliach (plagáty), prípadne uverejniť
ponuku i v regionálnej tlači. Starostka obce ďalej požiadala
poslancov OZ, aby sa vyjadrili k návrhu na odkúpenie kuchynskej
linky, ktorá je v uvedenom byte. Poslanci OZ navrhli starostke
obce, aby boli na ďalšie zasadnutie OZ doručené doklady o kúpe

4

b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)

kuchynskej linky, sporáka a digestora. Podľa uvedených dokladov
sa rozhodnú o tom, za akú cenu by obec uvedené odkúpila.
Stretnutie dôchodcov: starostka obce informovala poslancov OZ
o tom, že dňa 18.10.2012 o 14,00 hod. sa na obecnom úrade
uskutoční stretnutie dôchodcov, a to pri príležitosti „Mesiaca
úcty k starším“. Pre dôchodcov je pripravené občerstvenie,
program, na ktorom vystúpia deti z MŠ Kátov.
Chodníky „KOPANICE“: starostka obce oznámila poslancom OZ, že
kontrolovala, koľko chodníkov v časti obce „KOPANICE“ je
v nevyhovujúcom stave. Celkom by bolo potrebné opraviť chodníky
pred 7 RD. Poslanci OZ navrhli zatiaľ príspevok na opravu
chodníkov neposkytovať, nakoľko sa bude rekonštruovať verejné
osvetlenie a na uvedené príspevky už obec nebude mať finančné
prostriedky.
Vianočný koncert: starostka obce predložila poslancom OZ ponuku
dychovej hudby BORŠIČANKA AK na vianočný koncert, a to za
12.000,- Kč. Poslanci OZ skonštatovali, že uvedená čiastka je
dosť vysoká a vianočný koncert by sa mohol uskutočniť len
v prípade, že by sme získali finančné prostriedky sponzorsky.
Poslanci OZ navrhli starostke obce, aby oslovila aj iné skupiny
a zistila ich ponuky na vianočné koncerty.
TRANSPETROL a.s.: zástupcovia spoločnosti navštívili obec Kátov
a na stretnutí so starostkou obce informovali o tom, že ich
zámerom je uzatvoriť cestu pri ropovode pre osobné aj nákladné
automobily, nakoľko sa stalo, že potrubia boli od motorových
vozidiel poškodené a mohlo by prísť k havárii. Prístup umožnia
len
peším
alebo
cyklistom,
prípadne
umožnia
prejazd
poľnohospodárom. Poslanci OZ s uvedeným súhlasili.
Hody: starostka obce informovala všetkých prítomných, že hody
budú v tomto roku 4.11.2012. Starostka obce ďalej prisľúbila
zabezpečiť muzikantov.
Parkovacie miesta MŠ: v tomto bode starostka obce oznámila
poslancom OZ, že na vybudovanej parkovacej ploche pred MŠ budú
vyznačené parkovacie miesta.
Kontajner na sklo: starostka obce ďalej poslancov informovala
o tom, že kontajnery na sklo sa zapĺňajú na niektorých miestach
skôr a najviac pri vjazde k „HLINÍKOM“. Poslanci OZ navrhli
starostke obce, pridať v tejto časti ešte jeden kontajner na
sklo.

Uznesenie č.52/2012
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 7 a) až 7 h).

.............................
starostka obce

............................
overovatelia zápisnice
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Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.10.2012

Uznesenie č.46/2012
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Uznesenie č.47/2012
OZ v Kátove schvaľuje prvú zmenu rozpočtu vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č.1/2012 v zmysle ustanovenia §
14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Rozpočet na
rok 2012
v€
171368,00

Návrh na
1. zmenu
rozpočtu na
rok 2012 v €
+ 2918,00

21 zmena
rozpočtu na
rok 2012
v€
174286,00

Kapitálové príjmy

110400,00

0,00

110400,00

Finančné operácie príjmové

121300,00

0,00

121300,00

Príjmy spolu

403068,00

+ 2918,00

405986,00

Rozpočet na
rok 2012
v€
171368,00

Návrh na
1. zmenu
rozpočtu na
rok 2012 v €
+ 2918,00

1. zmena
rozpočtu na
rok 2012
v€
174286,00

96638,00

0,00

96638,00

0,00

0,00

0,00

Výdavky spolu

268006,00

+ 2918,00

270924,00

Uznesenie č.48/2012
OZ v Kátove schvaľuje
2012/2013“.

„Plánu

Bežné príjmy

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

práce

MŠ

Kátov

na

školský

rok

Uznesenie č.49/2012
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch
výberového konania na „Rekonštrukciu sústavy verejného osvetlenia“.
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Uznesenie č.50/2012
OZ
v Kátove
schvaľuje
financovanie
osvetlenia z vlastných zdrojov.

rekonštrukcie

verejného

Uznesenie č.51/2012
OZ v Kátove schvaľuje finančný príspevok FC Kátov na nákup kosačky
(traktora) vo výške 500,- €.
Uznesenie č.52/2012
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 7 a) až 7 h).

............................
starostka obce

.............................
overovatelia zápisnice
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