ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 12.12.2013
Prítomní poslanci: 6

Ospravedlnení: 0

Overovatelia: p. Baránek, p.Klemon
Starostka obce na úvod doplnila program zasadnutia o bod „IBV
lokalita ŽLIABKY – výkup pozemkov od Slovenského pozemkového fondu –
informácia“ a tiež o bod na základe žiadosti p. Márie Klemonovej,
a to „Kaplička“.
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Rozpočet na rok 2013, 2014, 2015 – schválenie.
Neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu – schválenie.
„IBV lokalita ŽLIABKY – výkup pozemkov od Slovenského
pozemkového fondu – informácia“.
6. Kaplička – informácia.
7. Rôzne.
Uznesenie č.70/2013
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 informovala starostka obce poslancov OZ o uzneseniach,
ktoré mali byť splnené do dnešného zasadnutia. Neboli žiadne na
splnenie.
K bodu 3
Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby predložili
alebo požiadavky na úpravu a doplnenie rozpočtu na rok
2016. Poslanci OZ nemali k predloženému rozpočtu žiadne
ani požiadavky na jeho úpravu a doplnenie. Starostka
pristúpila k hlasovaniu.

pripomienky
2014, 2015,
pripomienky
obce preto

Uznesenie č.71/2013
OZ v Kátove schvaľuje rozpočet na rok 2014, a to nasledovne:
Bežné príjmy: 170 438,03 €

Bežné výdavky: 170 438,03 €
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Kapitálové príjmy: 43 700,- €

Kapitálové výdavky: 69 300,- €

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č.72/2013
OZ v Kátove berie na vedomie rozpočet na rok 2015, 2016.
K bodu 4
V tomto bode starostka obce požiadala Ing. Ivanu Chrenkovú, aby
poslancov OZ informovala o možnosti neuplatňovanie programového
rozpočtovania obce. Ing. Chrenková informovala poslancov OZ o tom,
že
29.11.2013
bola
schválená
novela
zákona
č.583/2004
Z.z.
o rozpočtových
pravidlách
územnej
samosprávy.
V bode
3
bolo
schválené: v §4 ods.5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou
a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo
obce s počtom obyvateľov do 2000 rozhodne o neuplatňovaní programu
obce.“.
Ak
teda
OZ
schváli
neuplatňovanie
programového
rozpočtovania, zostavuje sa rozpočet bez programovej štruktúry.
Uznesenie č.73/2013
OZ v Kátove schvaľuje
programovej štruktúry.

zostavenie a predloženie rozpočtu

obce bez

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 5
Starostka obce privítala Ing. Vaculkovú, ktorá pracuje na Slovenskom
pozemkovom
fonde
v Senici
a požiadala
ju,
aby
poslancom
OZ
vysvetlila problematiku odkúpenia pozemkov v lokalite ŽLIABKY (IBV,
MK) od SPF. Ing. Vaculková poslancov Oz informovala o tom, prečo za
7 rokov nebolo možné odkúpiť od SPF, ktoré zasahujú časťou do
miestnej
komunikácie
v uvedenej
lokalite
a dvoch
stavebných
pozemkov. Upozornila, že prebehlo veľa legislatívnych zmien a prišlo
k zmene pracovníkov SPF. Ďalej informovala o tom, aké problémy sú
pri vypracovaní zmlúv a aké negatíva by z toho vyplývali pre obec,
nakoľko
predpisy
SPF
nezahŕňajú
niektoré
náležitosti
a i po
upozornení neboli do predpisov zapracované. Prebiehala diskusia
ohľadom uvedenej tematiky, kde Ing. Vaculková odpovedala na všetky
otázky
poslancov
OZ.
Poslanec
OZ,
p.Klemon,
navrhoval
Ing.
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Vaculkovej niekoľko alternatív riešenia, ale vždy bolo zo strany
Ing. Vaculkovej poukázané na možné riziká a problémy. Poslankyňa OZ,
p.Hlubocká, navrhla, či by sa nadala urobiť zámena pozemkov, na čo
Ing. Vaculková odpovedala, že sa nedá. Poslanci OZ po diskusii
skonštatovali, že by bolo vhodné vykúpiť najskôr pozemky zasahujúce
do MK a pozemky zasahujúce do stavebných pozemkov zatiaľ vyčleniť.
Na uvedené Ing. Vaculková odpovedala, že v tomto prípade by problém
nebol, ale aj tak by termín vybavenia bol minimálne 1 rok. Poslanci
OZ preto navrhli starostke obce, aby sa radšej pokračovalo vo
vybavovaní len odkúpenia pozemkov zasahujúcich do MK. Poslanci OZ sa
zhodli na to, že prioritou je odkúpenie pozemkov zasahujúcich do
miestnej komunikácie.
Uznesenie č.74/2013
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu ohľadom vykúpenia pozemkov
pre IBV lokalita „ŽLIABKY“ (MK, stavebné pozemky – časť) od SPF.
K bodu 6
Starostka obce požiadala pani Klemonovú, aby predložila svoj návrh
ohľadom kapličky. Pani Klemonová jednoznačne nesúhlasí s tým, aby sa
kaplička premiestňovala z doterajšieho miesta len preto, aby bola
v tejto časti vybudovaná komunikácia. Starostka obce na uvedené
odpovedala, že bol vypracovaný projekt, kde by MK vyúsťovala pri
autobusovej zastávky, ale projekt musel byť prepracovaný, nakoľko
tento variant neschválil Okresný dopravný inšpektorát. Druhou
alternatívou je práve MK, ktorá zasahuje do pozemku, kde teraz stojí
kaplička.
Tento
variant
bol
schválený
Okresným
dopravným
inšpektorátom ako vyhovujúci. Ďalej starostka obce informovala
o tom, že boli o uvedenom informovaní aj občania a mali dať návrhy,
kam by sa mala kaplička premiestniť. Pani Kelmonová apelovala na
poslancov OZ, aby sa snažili nájsť nejaké iné riešenie, ktoré by
zachovalo kapličku na stávajúcom mieste. Poslanci OZ navrhovali
rôzne
alternatívy,
je
však
potrebné
uvedené
prediskutovať
s kvalifikovaným projektantom. Preto poverili starostku obce, aby
oslovila nového projektanta, predložila mu návrhy riešenia MK
a prizvala ho na stretnutie s poslancami OZ. Ak by bola nejaká
možnosť, bolo by vhodné preprojektovať umiestnenie MK.
Uznesenie č.75/2013
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu ohľadom umiestnenia kapličky
a poveruje starostku obce, osloviť nového projektanta a hľadať
vhodnú alternatívu na vedenie miestnej komunikácie so zachovaním
kapličky na stávajúcom mieste.
K bodu 7
Rôzne
a) BYT MŠ:
Čížkovej
nájom a
a preto

starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť pani
na predĺženie nájomnej zmluvy na byte MŠ. Pani Číčková
energie platí načas, nie sú s ňou žiadne problémy,
starostka obce navrhla poslancom OZ, aby jej bola
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nájomná zmluva predĺžená na 1 rok, t.j. od 1.1.2014 do
31.12.2014. Poslanci s uvedeným súhlasili, ale navrhli aby bol
upravený nájom, nakoľko prebehla rekonštrukcia bytu – výmena
oblokov. Poslanec OZ, p.Klemon, navrhol, aby sa nájom zvýšil
o 10,- €. S týmto návrhom súhlasili aj poslanci OZ, p.Baránek,
p.Irša. Poslankyne OZ, p.Hlubocká a p. Nízka, boli za to, aby
sa nájom nezvyšoval a zostalo všetko ako doteraz. Poslankyňa
OZ, p.Veselská, navrhla, aby nájom bol 120 € a energie 110 €
(doteraz nájom 100 €, energie 130 €). S týmto návrhom súhlasili
všetci poslanci OZ.
Uznesenie č.76/2013
OZ v Kátove schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na byt MŠ pani Eve
Čížkovej, trvale bytom Skalica, SNP 146/28, a to na obdobie od
1.1.2014 do 31.12.2014.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č.77/2013
OZ v Kátove schvaľuje nájom za byt MŠ vo výške 120,- €/mesačne
a zálohu na energie vo výške 110,- €/mesačne.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
b) ZIMNÁ ÚDRŽBA MK: starostka obce informovala poslancov OZ, že
zimnú údržbu miestnych komunikácií by mal zabezpečovať p.
Smaženka.
Uznesenie č.78/2013
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 7 b).

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

............................
overovatelia zápisnice
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Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2013

Uznesenie č.70/2013
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Uznesenie č.71/2013
OZ v Kátove schvaľuje rozpočet na rok 2014, a to nasledovne:
Bežné príjmy: 170 438,03 €
Kapitálové príjmy: 43 700,- €

Bežné výdavky: 170 438,03 €
Kapitálové výdavky: 69 300,-

Uznesenie č.72/2013
OZ v Kátove berie na vedomie rozpočet na rok 2015, 2016.
Uznesenie č.73/2013
OZ v Kátove schvaľuje
programovej štruktúry.

zostavenie a predloženie rozpočtu

obce bez

Uznesenie č.74/2013
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu ohľadom vykúpenia pozemkov
pre IBV lokalita „ŽLIABKY“ (MK, stavebné pozemky – časť) od SPF.
Uznesenie č.75/2013
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu ohľadom umiestnenia kapličky
a poveruje starostku obce, osloviť nového projektanta a hľadať
vhodnú alternatívu na vedenie miestnej komunikácie so zachovaním
kapličky na stávajúcom mieste.
Uznesenie č.76/2013
OZ v Kátove schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na byt MŠ pani Eve
Čížkovej, trvale bytom Skalica, SNP 146/28, a to na obdobie od
1.1.2014 do 31.12.2014.

Uznesenie č.77/2013
OZ v Kátove schvaľuje nájom za byt MŠ vo výške 120,- €/mesačne
a zálohu na energie vo výške 110,- €/mesačne.
Uznesenie č.78/2013
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 7 b).

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

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