ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 29.11.2012
Prítomní poslanci: 6

Ospravedlnení: p.Nízka

Overovatelia: p.Veselská, p.Rajčák
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Návrh rozpočtu na rok 2013..
VZN o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom
stavebným odpadom na území obce Kátov – návrh.
5. Byt MŠ – žiadosť o prenájom.
6. Rôzne.

a drobným

Uznesenie č.55/2012
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 návrhom programového rozpočtu na rok 2013, 2014,
2015. Návrh rozpočtu v tomto roku pozostáva z plnenia v roku 2010,
2011, rozpočtu po zmenách rok 2012, očakávanej skutočnosti za rok
2012 a rozpočtu na rok 2013, 2014, 2015. Návrh rozpočtu na rok 2013
je v celkovej výške:
Bežné príjmy: 164 326,00 €
Kapitálové príjmy: 80 000,00 €

Bežné výdavky: 164 326,00 €
Kapitálové výdavky: 116 638,00 €

Bežný rozpočet je v príjmovej aj výdavkovej časti vyrovnaný. Do
kapitálových príjmov sa zahrnula položka za predaj zostávajúcich
stavebných pozemkov a v kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná
položka na vybudovanie chodníkov a komunikácie pre lokalitu ŽLIABKY
(IBV).
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Návrh rozpočtu na rok 2014 je navýšený o 5% oproti návrhu rozpočtu
na rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2015 je navýšený o 7% oproti
návrhu rozpočtu na rok 2013. Uvedený návrh bude vyvesený 15 dní na
oznamovacích tabuliach obce.
Uznesenie č.56/2012
OZ v Kátove berie na vedomie návrh programového rozpočtu na rok
2013, 2014, 2015.
K bodu 4
Starostka obce predložila poslancom OZ návrh VZN č.2/2012 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Kátov, kde sa poplatok zvyšuje o 1 €, nakoľko VEPOS Skalica s.r.o.
zvyšuje poplatky za odvoz TKO, čím sa zvýšia náklady obce. Navrhuje
sa teda za osobu samostatne bývajúcu 16 €, za osobu vo viacčlennej
domácnosti 16 €, 8 € pre študentov bývajúcich na internáte, 8 € za
osobu ŤZP s potrebou sprievodcu, 35 € za osobu, ktorá využíva RD na
rekreačné účely a 41 € pre podnikateľov. Po prečítaní návrhu VZN
prebiehala diskusia, v ktorej p. Ivana Chrenková vyjadrila nesúhlas
so zvyšovaním poplatkov, nakoľko na zvyšovanie doplatia najviac
viacčlenné domácnosti. Ďalej poukázala na to, že v rodinných domoch,
kde žije len jedna osoba, táto zaplatí za celoročný odvoz odpadu
(110 l popolnica) len 15 €, stáva sa tiež, že k popolniciam ukladajú
aj mechy z odpadom. Z uvedeného je zrejmé, že tieto osoby neseparujú
odpad a popolnicu plnia akýmkoľvek odpadom, len aby ju naplnili.
Oproti tomu napríklad domácnosť s piatimi členmi zaplatí 75 €, teda
preplatí vývoz popolnice o cca 30 €. Navrhla, aby sa zistilo, či by
sa nedal poplatok u samostatne žijúcich osôb zvýšiť oproti poplatku
za
osobu
viacčlennej
domácnosti.
Starostka
obce
na
uvedené
odpovedala, že najspravodlivejším spôsobom likvidácie odpadu je
množstvový zber. Poslanci OZ s uvedeným súhlasili a odporučili
zistiť, či by sa poplatok dal týmto spôsobom upraviť.
Uznesenie č.57/2012
OZ v Kátove berie na vedomie návrh VZN č.2/2012 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátov.

K bodu 5
V tomto bode starostka obce poslancom OZ prečítala žiadosť pani Evy
Čížkovej, v ktorej žiada o prenájom obecného bytu. Poslanci OZ
súhlasili s prenájmom obecného bytu, ale odporučili uzatvoriť zmluvu
len na 1 rok.
Uznesenie č.58/2012
OZ v Kátove schvaľuje prenájom obecného bytu nachádzajúceho sa na
adrese Kátov č.155 pani Eve Čížkovej, bytom Skalica, SNP 28, a to na
obdobie 1 roka a výškou nájmu, vrátane energií, 230 €.
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Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

K bodu 6
Rôzne
a) Byt MŠ: starostka obce predložila poslancom OZ, faktúru za
kuchynskú linku v obecnom byte. Ďalej požiadal poslancov, aby
sa vyjadrili k návrhu pani Romany Marečkovej na odkúpenie
kuchynskej linky, kombinovaného plynového sporáka, digestora,
žalúzií, vodovodných batérií, gumolitu, a to za celkovú sumu
600 €. Poslanci OZ skonštatovali, že kuchynská linka a ďalšie
uvedené veci, by mali v byte zostať. Nájom obecného bytu bol
zvýšený o 30 €, čo by malo pokryť náklady na tieto výdavky.
Uznesenie č.59/2012
OZ v Kátove schvaľuje odkúpenie kuchynskej linky, kombinovaného
plynového
sporáka,
digestora,
žalúzií,
vodovodných
batérii
a gumolitu v obecnom byte od pani Romany Marečkovej, a to za celkovú
čiastku 600 €.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

b) Verejné osvetlenie: v tomto bode starostka obce informovala
poslancov OZ o priebehu rekonštrukcie VO. Svietidlá sú vymenené
na hlavnej ulici a postupuje sa smerom ku kostolu. Po
namontovaní všetkých svietidiel sa nastaví stmievateľnosť
všetkých svietidiel naraz.
c) Výdavky MŠ: starostka obce predložila poslancom OZ súčet
všetkých výdavkov, ktoré boli vynaložené na rekonštrukciu MŠ.
V uvedených výdavkoch je zahrnutá výmena oblokov, rekonštrukcia
kúrenia,
rekonštrukcia
druhej
kúpeľne,
nákup
sporáka,
vybudovanie
parkovacej
plochy,
oprava
chodníka,
oprava
oplotenia a brány, maľovanie. Celkové náklady boli vo výške
15 270 €. Starostka obce ďalej poslancov OZ informovala o tom,
že v MŠ je nová upratovačka, a to pani Božena Filípková.
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d) Mikuláš: Mikulášsky večierok bude dňa 6.12.2012 o 17 hod.
v rímskokatolíckom kostole sv. Imricha v Kátove, a to pre
všetky deti od 1 do 11 rokov z obce Kátov.
e) Vianočný koncert: uskutoční sa dňa 15.12.2012 (sobota) o 14
hod. v rímskokatolíckom kostole sv. Imricha v Kátove. Vystúpi
mužská spevácky zbor ECHO z Holíča.
f) Posedenie pri medovníkoch: bude dňa 18.12.2012, všetkých
srdečne
pozývame.
Bude
ochutnávka
medovníčkov
a výmena
receptov.
g) Žiadosť p.Jozefa Prošvica: starostka obce predložila poslancom
OZ žiadosť p. Jozefa Prošvica o vydanie stanoviska obce
k umiestneniu mobilných buniek na pozemku parc.č.927. Uvedený
pozemok by mal slúžiť na chov hovädzieho dobytka, mal byť
oplotený a udržiavaný. Poslanci OZ navrhli starostke obce
informovať sa o tom, či je potrebné vydať záväzné stanovisko
alebo len súhlas s umiestnením mobilných buniek. Ďalej by bolo
potrebné, aby pán Prošvic doložil všetky doklady potrebné
k chovu zvierat. Poslanec OZ p.Klemon ďalej navrhol, aby boli
pri chove hovädzieho dobytka dodržané všetky hygienické a
bezpečnostné podmienky.
h) Hasiči:
starostka
obce
predložila
poslancom
OZ
návrh
„Dobrovoľného hasičského zboru“ v Holíči, v ktorom ponúkajú
zabezpečovať pomoc v prípade požiarov v obci, pri živelných
pohromách a pri kultúrnych podujatiach organizovaných obcou
Kátov. Za tieto služby požadovali príspevok vo výške 1,- € na
občana. Poslanci OZ p.Klemon a p.Baránek skonštatovali, že obec
nepotrebuje pomoc dobrovoľného hasičského zboru Holíč, čo
zdôvodnili tým, že obec má dobrovoľných hasičov. Ďalej p.Klemon
uviedol, že profesionálny hasičský zbor z Holíča nám vo
vyjadrení k obchvatu mesta Holíč uviedol, že v prípade požiaru
dorazia do obce Kátov do 2 minút. Poslanci OZ po diskusii
usúdili, že nie je potrebné, aby Dobrovoľný hasičský zbor
z Holíča zabezpečoval pomoc obci Kátov.

Uznesenie č.60/2012
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 6 b) až 6 h).

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

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

4

Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.11.2012

Uznesenie č.55/2012
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Uznesenie č.56/2012
OZ v Kátove berie na vedomie návrh programového rozpočtu na rok
2013, 2014, 2015.
Uznesenie č.57/2012
OZ v Kátove berie na vedomie návrh VZN č.2/2012 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátov.
Uznesenie č.58/2012
OZ v Kátove berie schvaľuje prenájom obecného bytu nachádzajúceho sa
na adrese Kátov č.155 pani Eve Čížkovej, a to na obdobie 1 roka
a výškou nájmu (vrátane energií) 230 €.
Uznesenie č.59/2012
OZ
v Kátove
berie
schvaľuje
odkúpenie
kuchynskej
linky,
kombinovaného plynového sporáka, digestora, vodovodných batérii
a gumolitu v obecnom byte od pani Romany Marečkovej, a to za celkovú
čiastku 600 €.
Uznesenie č.60/2012
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 6 b) až 6 h).

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

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