ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 23.04.2015
Prítomní poslanci: 6

Ospravedlnení: Marek Veselský

Kontrolór obce: Marta Dujsíková
Overovatelia: Ing. Mgr. Gergelová, p. Hlúpik
V texte zápisnice budú uvádzané skratky mien poslancov OZ:
Baránek Jozef: BJ
Gergelová Gabriela, Ing. Mgr.: GG
Gučková Andrea, Ing.: GA
Hlubocká Alena: HA
Hlúpik Karol: HK
Macháček Miloš, Ing.: MM
Veselský Marek: VM (ospravedlnený)
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola uznesení.
3. Odkúpenie pozemku od ROD Skalica a.s. – „Čierne more“.
4. Žiadosť o predaj pozemku pri MŠ Kátov – parc.č.397/1 a 404/1.
5. Riešenie bioodpadu v obci.
6. Riešenie miestnej komunikácie v ulici od čísla súpisného 191
až 197 a 212 až 219.
7. Kvetinové dni – informácie o prípravách.
8. PHSR obce Kátov – informácia.
9. Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2014.
10. Úprava platu starostky obce.
11. Rôzne.
Uznesenie č.11/2015
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, GG, GA, HA, HK, MM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

K bodu 2
Z predchádzajúceho zasadnutia neboli žiadne uznesenia na splnenie.
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K bodu 3
V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ ponuku ROD
Skalica a.s. o odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza v „Čiernom mori“
(parc.č.262/1 o výmere 710 m2 parc.č.260/1 o výmere 388 m2) „Čierne
more“ slúžia zber dažďovej vody z ulice. Nezodpovední občania túto
nádrž zavážajú, čo môže spôsobiť, že voda nebude mať kam odtekať
a zaplaví RD. Uvedené pozemky sa nachádzajú priamo pri „Čiernom
mori“ a bolo by vhodné, aby obec pozemky odkúpila. Starostka obce
ďalej informovala, že Rod Skalica a.s. nepredložili cenu, za ktorú
by pozemok chceli predať, cena bude určená odhadom. Poslankyňa OZ GG
skonštatovala, že návrh ceny mal byť predložený priamo s ponukou na
odpredaj pozemku a návrh by malo dať jednoznačne ROD Skalica a.s..
Poslanci OZ navrhli, aby bola ponúknutá zo strany obce cena 1 €/m2.
Uznesenie č.12/2015
OZ v Kátove schvaľuje návrh ceny za kúpu pozemku parc.č.262/1 vo
výmere 710 m2 a parc.č.260/1 vo výmere 388 m2, a to vo výške 1 €/m2.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 5 BJ, GG, GA, HA, MM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 1 HK
K bodu 4
Starostka obce informovala poslancov OZ o tom, že na obec bola
doručená žiadosť pána Imricha Baránka, v ktorej ponúka na odpredaj
pozemky parc.č.397/1 o výmere 19 m2 a parc.č.404/1 o výmere 7 m2,
ktoré sa nachádzajú pred budovou MŠ. Pozemky obec využíva ako
chodník a tiež sa na nich nachádza autobusová zástavka. Požadovaná
cena je 7 €/m2. Poslanec OZ MM odporučil pozemky odkúpiť za uvedenú
cenu a znášať aj náklady, ktoré budú vynaložené na vyhotovenie
kúpnej zmluvy a vkladu do katastra nehnuteľností.
Uznesenie č.13/2015
OZ v Kátove schvaľuje kúpu pozemkov parc.č.397/1 o výmere 19 m2
a parc.č.404/1 o výmere 7 m2 v cene 7 €/m2 v k.ú.Kátov, od Imricha
Baránka, trvale bytom 908 49 Kátov č.101. Náklady na vyhotovenie
kúpnej zmluvy a zápisu do katastra nehnuteľností bude znášať obec.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, GG, GA, HA, HK, MM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

2

K bodu 5
Starostka obce predložila poslancov OZ žiadosť občanov o riešenie
zeleného odpadu – bioodpadu zo záhrad. Žiadosť predložil p. Jaroslav
Svída, ktorý žiadosť odôvodnil tým, že majú malé záhrady a nemajú
priestor na vytvorenie kompostu a odpad sa nesmie páliť. Starostka
obce na uvedené reagovala, že obci zo zákona o odpadoch vyplýva
povinnosť likvidácie bioodpadu v obci, ale vybudovanie kompostoviska
pre obec je veľmi finančne náročné a obec nemá ani vhodný pozemok,
na ktorom by sa dalo uvedené zrealizovať. Ďalej starostka obce
informovala, že v minulosti sa zapojila do projektu, v ktorom mala
dostať domácnosť kompostér, popolnice na bioodpad a kontajnery.
Uvedený projekt neprešiel a predchádzajúce zastupiteľstvo obec sa
uznieslo na tom, že bioodpad si budú občania likvidovať v záhradách
formou založenia kompostovísk. Poslanec OZ MM informoval o tom, že
zisťoval v okolitých obciach (Vrádište, Prietržka), ako riešia
bioodpad a odpovedali mu, že občania majú v záhradách vytvorené
kompostoviská. Poslankyňa OZ GG odporučila podať projekt znova, ale
jednotlivo viacerými projektmi, nie všetko v jednom projekte, možno
by sa skorej uspelo. Poslankyňa OZ GG skonštatovala, že riešením je
buď úprava poplatku za vývoz TKO, kde by sa zohľadni vývoz
bioodpadu. Starostka obce na uvedené odpovedala, že so zvýšením
poplatku by nesúhlasila väčšina občanov. Poslanci skonštatovali, že
otázka riešenia bioodpadu bude riešené na samostatnom zasadnutí OZ.
Uznesenie č.14/2015
OZ
v Kátove
berie
s bioodpadom v obci.

na

vedomie

informáciu

o riešení

problému

K bodu 6
V tomto bode starostka obce predložila poslancom žiadosť občanov
z ulice smer k Jazeru (RD 191 až 197 a 212 až 219), v ktorej
upozorňujú zníženú kvalitu bývania, ktorú spôsobuje neustále
prechádzanie nákladných automobilov, poľnohospodárskej techniky
a traktorov, tiež neprimeraná rýchlosť automobilov a motocyklov.
V žiadosti upozorňujú na to, že počas dňa je nemožné sedieť na
terase alebo vešať bielizeň na dvor, nakoľko je tu veľká prašnosť,
hluk, blato. V žiadosti, ako riešenie uvedeného problému navrhujú
buď: inštalovanie rýchlostných spomaľovačov v minimálnom množstve 3
ks alebo urobiť z uvedenej ulice jednosmernú ulicu alebo doplniť na
ulicu dopravné značenie – zákaz vjazdu nákladných automobilov,
traktorov a poľnohospodárskej techniky (žiadosť za občanov uvedenej
ulice prečítal p.Ferdinand Šimek). Poslanec OZ HK navrhol, že by
bolo potrebné zvolať jednanie s ROD a.s. Skalica a MO SZZ, kde by sa
o uvedenom rokovalo. Poslankyňa OZ GG upozornila na to, že pokiaľ by
obec inštalovala do ulice rýchlostné spomaľovače alebo značky, bude
potrebný súhlas Dopravného inšpektorátu v Senici, súčasne podporila
návrh poslanca OZ HK, týkajúci sa zvolania stretnutia dotknutých
strán. Poslanci OZ poverili starostku obce, aby uvedené stretnutie
dohodla s ROD Skalica a.s. a MO SZZ.
Uznesenie č.15/2015
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OZ
v Kátove
berie
na
vedomie
informáciu
o riešení
miestnej
komunikácie v ulici od čísla súpisného 191 až 197 a 212 až 219.
K bodu 7
Starostka obce informovala poslancov OZ o prípravách na podujatie
Kvetinové dni 2015. Informovala o problémoch s riadením dopravy
a usmerňovaní predajcov k určeným predajným miestam. Starostka obce
ďalej poinformovala o všetkom, čo už je zabezpečené a pripravené.
Starostka obce navrhla, aby bolo zvolané stretnutie konkrétne ku
Kvetinovým dňom, a to 5.5.2015 (streda) o 17,30 hod. na obecnom
úrade.
Uznesenie č.16/2015
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prípravách na podujatie
„Kvetinové dni – Kátov 2015“.
K bodu 8
V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ ponuku RRA
Skalica, v ktorej ponúkajú vypracovanie PHSR obce Kátov na nové
programovacie obdobie 2014-2020 v cene 585 € (10% zľava – pôvodná
cena 650 €). V minulom roku bolo schválené uznesenie č.10/2014,
v ktorom obec predĺžila platnosť stávajúceho PHSR. Poslankyňa OZ GG,
informovala, že v minulom roku predložila ponuku na vypracovanie
PHSR aj ona a uvedená ponuka stále platí.
Uznesenie č.17/2015
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu
Kátov na programovacie obdobie 2014-2020.

o vypracovaní

PHSR

obce

K bodu 9
Starostka obce požiadala hlavnú kontrolórku obce, pani Martu
Dujsíkovú, aby predložila „Správu hlavného kontrolóra obce za rok
2014“ a „Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2015“ (uvedené
dokumenty boli poslancom OZ poslané mailom pred zasadnutím OZ na
preštudovanie). Poslankyňa OZ GG navrhla, aby do plánu kontrolnej
činnosti bola doplnená kontrola VZN obce a bol zostavený súpis VZN,
ktoré je potrebné vypracovať.
Uznesenie č.18/2015
OZ v Kátove berie predloženú správu hlavného kontrolóra za rok 2014
na vedomie.
Uznesenie č.19/2015
OZ v Kátove berie schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na rok 2015 a dopĺňa ho o kontrolu VZN obce
Kátov.
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Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, GG, GA, HA, HK, MM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

K bodu 10
V tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, že podľa zákona

č.253/1994 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, plat
starostu obce sa určuje nasledovne: podľa § 3 citovaného
zákona patrí starostovi obce minimálny plat, ktorý je násobkom
priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva
SR za predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlený na 1 € nahor,
začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil predpísaný sľub.
Plat sa upravuje každoročne, po zverejnení uvedeného mesačného
platu pracovníka NH SR, s platnosťou od 1.januára daného roka.
Uvedený priemerný mesačný plat sa násobí koeficientom, podľa
§4 ods.1 zákona č.253/1994 Z.z., pre obce od 501 do 1000
obyvateľov = 1,65. Na základe informácie ŠÚ SR o priemernej
mesačnej nominálnej mzde zamestnanca hospodárstva SR v rku
2014 je vo výške 858 €. S účinnosťou od 1.1.2015 sa plat
starostky obce upravuje nasledovne : 858 e x 1,65 = 1415,70 €
zaokrúhlene na celé euro nahor: 1416 €. Zástupca starostky
obce MM podal protinávrh a navrhol zvýšiť plat starostky obce
o 15% (858 € x 1,65 = 1415,70 € + 15% (212,36 €) = 128,06 € =
1629 €. Starostka obce dala hlasovať o uvedenom protinávrhu.
Uznesenie č.20/2015
OZ v Kátove schvaľuje protinávrh, aby bol starostke obce schválený
plat zvýšený 15%.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 3 BJ, GA, MM
proti uvedenému uzneseniu: 3 GG, HA, HK
zdržali sa hlasovania: 0

Nakoľko podľa rokovacie poriadku môže byť uznesenie prijaté len
v prípade,
ak
ho
schváli
nadpolovičná
väčšina
z prítomných
poslancov, dala starostka hlasovať o zákonnom plate s účinnosťou od
1.1.2015.
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Uznesenie č.21/2015
OZ v Kátove schvaľuje zákonný plat starostky obce v zmysle §3 ods.1
zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ako
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej
na
základe
údajov
Štatistického
úradu
Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobok podľa §54 ods.1
zákona č.253/1994 Z.z., vo výške 1416 €.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 5 BJ, GA, HA, HK, MM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 1 GG
K bodu 11
Rôzne

a) FUTBALISTI: starostka obce informovala, že predsedníčka komisie
KŠaOVV Ing. Mgr. Gabriela Gergelová prostredníctvom informačného
letáku požiada občanov o vyjadrenie sa k problematike a využitia
futbalového ihriska v obci Kátov. Nakoľko občania nepredložili
žiadne návrhy (len p.Felix Sloboda), komisia sa rozhodla osloviť
ešte rodičov detí, ktorý by mohli v obci Kátov hrať futbal
b) OBCHVAT: p.Felix Sloboda apeloval na tom, aby obec neustále
pripomienkovala a požadovala doplnenie plánovaného kruhového
objazdu na križovatke Kátov – Vrádište o chodníky a priechod pre
chodcov, ktoré v stávajúcom projekte nie sú zakreslené
c) ZASADNUTIE OZ: p.Stanislava Mrázová mala výhrady k priebehu
zasadnutia OZ, nepáčilo sa jej, že občania zasahujú do rokovanie
kedykoľvek a nie až v diskusii. Súčasne navrhla spoluprácu MO JDS
v Kátove, napr. môžu sa zúčastniť zájazdov na kúpanie (Dunajská
Streda) – bude poslaný ponukový list, masáží v cene 10 € a iných
akcií, ktoré sú organizované.
Uznesenie č.21/2015
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 11 a) až 11 c).
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.............................
............................
starostka obce
overovatelia zápisnice
Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.04.2015
Uznesenie č.11/2015
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Uznesenie č.12/2015
OZ v Kátove schvaľuje návrh ceny za kúpu pozemku parc.č.262/1 vo
výmere 710 m2 a parc.č.260/1 vo výmere 388 m2, a to vo výške 1 €/m2.
Uznesenie č.13/2015
OZ v Kátove schvaľuje kúpu pozemkov parc.č.397/1 o výmere 19 m2
a parc.č.404/1 o výmere 7 m2 v cene 7 €/m2 v k.ú.Kátov, od Imricha
Baránka, trvale bytom 908 49 Kátov č.101. Náklady na vyhotovenie
kúpnej zmluvy a zápisu do katastra nehnuteľností bude znášať obec.
Uznesenie č.14/2015
OZ
v Kátove
berie
s bioodpadom v obci.

na

vedomie

informáciu

o riešení

problému

Uznesenie č.15/2015
OZ
v Kátove
berie
na
vedomie
informáciu
o riešení
miestnej
komunikácie v ulici od čísla súpisného 191 až 197 a 212 až 219.
Uznesenie č.16/2015
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prípravách na podujatie
„Kvetinové dni – Kátov 2015“.
Uznesenie č.17/2015
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu
Kátov na programovacie obdobie 2014-2020.

o vypracovaní

PHSR

obce

Uznesenie č.18/2015
OZ v Kátove berie predloženú správu hlavného kontrolóra za rok 2014
na vedomie.
Uznesenie č.19/2015
OZ v Kátove berie schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na rok 2015 a dopĺňa ho o kontrolu VZN obce
Kátov.
Uznesenie č.20/2015
OZ v Kátove neschvaľuje protinávrh, aby bol starostke obce schválený
plat zvýšený 15%.
Uznesenie č.21/2015
OZ v Kátove schvaľuje zákonný plat starostky obce v zmysle §3 ods.1
zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ako
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej
na
základe
údajov
Štatistického
úradu
Slovenskej
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republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobok podľa §54 ods.1
zákona č.253/1994 Z.z., vo výške 1416 €.
Uznesenie č.22/2015
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 11 a) až 11 c).

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

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