ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 23.06.2011

Prítomní poslanci: 7

Ospravedlnení: 0

Overovatelia: p.Klemon, p.Veselská

Program zasadnutia:
1.

Zahájenie.

2.

Kontrola uznesení.

3.

Záverečný účet obce za rok 2010 – schválenie.

4.

Výročná správa obce za rok 2010 – schválenie.

5.

Rezervný fond – rozpustenie.

6.

Štatút obce Kátov – schválenie.

7.

VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce.

8.

Organizačný poriadok Obecného úradu Kátov.

9.

Zásady odmeňovania poslancov OZ – schválenie.

10. Správa audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2010.
11. Chodník v časti obce „CHALUPY“ – riešenie.
12. Odvodňovací kanál od „Hliníkov“ – riešenie.
13. Rôzne.

Uznesenie č.17/2011
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

K bodu 2

V tomto bode starostka obce informovala o kontrole uznesení z predchádzajúceho OZ, ktoré sa
konalo 14.4.2011, a to: nebolo žiadne uznesenie na kontrolu.

K bodu 3
Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby vyjadrili svoje pripomienky
k záverečnému účtu obce Kátov za rok 2010, ktorý im bol poslaný e-mailom
na preštudovanie pred zasadnutím OZ. Poslanci OZ nemali žiadne
pripomienky ani výhrady k predloženému záverečnému účtu obce Kátov za rok
2010.

Uznesenie č.18/2011
OZ v Kátove schvaľuje Záverečný
hospodárenie bez výhrad.

účet

obce

za

rok

2010

a celoročné

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 56937,65 €,
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších, na :

- tvorba rezervného fondu

56937,65 €

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.19/2011
OZ v Kátove berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2010
a schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2011.

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

K bodu 4
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ, že e-mailom im bola
poslaná výročná správa obce Kátov za rok 2010 na preštudovanie. Starostka
obce požiadala poslancov OZ, aby vyjadrili svoje pripomienky alebo
požiadavky k uvedenej výročnej správe. Poslanci OZ nemali k uvedenému
žiadne pripomienky ani požiadavky, a preto starostka obce požiadala
poslancov OZ o hlasovanie.
Uznesenie č.20/2011
OZ v Kátove schvaľuje „Výročnú správu obce Kátov za rok 2010“.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

K bodu 5
Starostka obce v tomto bode informovala poslancov OZ o
schválenia použitia rezervného fondu. Rezervný fond je vo výške
€. Rezervný fond sa v tomto roku nedá použiť na pokrytie
výdavkov, ale len na kapitálové výdavky obce. Poslanec OZ,
Klemon, navrhol použiť rezervný fond na pokrytie kapitálových
spojených s výstavbou MK pre IBV lokalita „ŽLIABKY“.

nutnosti
56937,65
bežných
p.Marián
výdavkov

Uznesenie č.21/2011
OZ v Kátove schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 56937,65 € na
pokrytie kapitálových výdavkov spojených s výstavbou MK pre IBV lokalita
„ŽLIABKY“.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

K bodu 6
V tomto bode starostka obce požiadala poslancov OZ, aby vyjadrili svoje
pripomienky k predloženému „Štatútu obce Kátov“, ktorý bol poslancom OZ
zaslaný e-mailom na preštudovanie. Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky
ani požiadavky na doplnenie.
Uznesenie č.22/2011
OZ v Kátove schvaľuje „Štatút obce Kátov“.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

K bodu 7
Starostka obce v tomto bode informovala poslancov OZ, aby sa vyjadrili
k VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kátov, toto
VZN bolo poslancom OZ poslané e-mailom na preštudovanie. Poslanci OZ
nemali žiadne pripomienky ani požiadavky na doplnenie uvedeného VZN,
a preto sa pristúpilo k hlasovaniu.

Uznesenie č.23/2011
OZ v Kátove schvaľuje VZN obce Kátov o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Kátov.

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 8
V tomto bode starostka obce predložila poslancom organizačný poriadok
Obecného úradu v Kátove. Poslanci OZ si organizačný poriadok preštudovali
pred zasadnutím OZ, materiál im bol zaslaný e-mailom.
Uznesenie č.24/2011
OZ v Kátove schvaľuje organizačný poriadok Obecného úradu v Kátove.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

K bodu 9
Starostka obce informovala poslancov OZ o tom, že je potrebné schváliť !
Zásady odmeňovania poslancov OZ v Kátove“. V uvedených zásadách je odmena
za zasadnutie OZ vo výške 10 €. Starostka obce navrhla, aby sa odmena za
zasadnutie OZ upravila na 13 €.
Uznesenie č.25/2011
OZ v Kátove schvaľuje „Zásady odmeňovania poslancov OZ v Kátove“.

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 5
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 2 (p.Hlubocká, p.Klemon)

K bodu 10
V tomto bode požiadala starostka obce poslankyňu OZ, p.Janu Nízku, aby
prečítala správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2010
a výročnej správy za rok 2010. Poslankyňa OZ, p.Jana Nízka, prečítala
uvedenú správu audítora.
Uznesenie č.26/2011
OZ v Kátove berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky
obce Kátov za rok 2010.
Uznesenie č.27/2011
OZ v Kátove berie na vedomie správu audítora o overení „Výročnej správy
obce Kátov za rok 2010“.

K bodu 11
Starostka obce informovala poslancov OZ, že boli zaregistrované š cenové
ponuky na stavebné práce, týkajúce sa vybudovania chodníka v časti obce
„Chalupy“.
Ponuky predložili nasledovné firmy:
1)

Marek Belko, Kátov 122 – ponuka v celkovej výške 3 617 €

2)

Emil Baláž, Holíč

3)
4)

- ponuka v celkovej výške 6 659 €

Duffek Ferdinand – murárske a stavebné práce, Holíč, Palárikova
10
- ponuka v celkovej výške 6 240 €
LABATEX – Ladislav Langer, Holíč, Palárikova 14
- ponuka v celkovej výške 5 568 €

Poslanci OZ nahliadli do predložených cenových ponúk a poslanec OZ,
p.Klemon, navrhol, aby sa hlasovalo o najnižšej cenovej ponuke, ktorú

predložil p.Marek Belko. Starostka obce preto požiadala poslancov OZ
o hlasovanie k cenovej ponuke pána Marka Belka, ktorá je vo výške 3 617
€.
Uznesenie č.28/2011
OZ v Kátove schvaľuje cenovú p.Marka Belka, Kátov 121 v celkovej výške
3 617 €, a to na vybudovanie chodníka v časti obce „Chalupy“.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 4
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 3 (p.Hlubocká, sl.Ludašová, p.Veselská)

K bodu 12
Starostka obce informovala poslancov OZ o tom, ako postupujú práce na
vybudovaní odvodňovacieho kanála od Hliníkov. Práce by mali začať
v týždni od 27.6.2011, problémom je však to, kam sa bude dávať vykopaná
hlina, nakoľko majitelia pozemkov nesúhlasia s tým, aby sa hlina dávala
do ich záhrad. Poslanci OZ navrhli, aby sa hlina použila na spevnenie
brehov nádrže Hliníky alebo, ak bude hlina čistá, aby sa naviezla na
hlinu z komunikácie na novej IBV lokalita „Žliabky“. Starostka obce ďalej
upozornila poslancov OZ na to, že keď sa bude hlina odvážať, navýšia sa
aj náklady. Náklady budú navýšené z dôvodu, že sa bude musieť zaplatiť
odvoz hliny na určené miesto.
Uznesenie č.29/2011
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prípravných prácach týkajúcich
sa vybudovania odvodňovacieho kanála od Hliníkov.

Rôzne
a)

MK IBV lokalita „Žliabky“: starostka obce požiadala Ing.Langera,
aby poslancov OZ informoval o dôvodoch navýšenia pôvodnej faktúry
na realizáciu MK pre IBV lokalita „Žliabky“. Ing.Langer poslancov
OZ o prácach, s ktorými sa v pôvodnej faktúre napočítalo, ale
museli byť vykonané. Poslanec OZ, p.Klemon, mal dotaz, prečo sa
pôvodná faktúra navýšila až toľko (pôvodná fa 6 500 €, nová fa
17 488
€).
Ing.Langer
predložil
rozpočet,
v ktorom
je
po

jednotlivých položkách rozpísaný materiál a práce použité na
vybudovanie MK. Poslankyňa OZ, p.Veselská, konštatovala, že MK nie
je riešená ako provizórium, ale ako naprojektovaný základ pod MK,
a preto sa musí počítať s vyššou cenou.
Uznesenie č.30/2011
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o dôvodoch navýšenia faktúry za
vybudovanie MK pre IBV lokalita „Žliabky“.
b)

verejné osvetlenie: starostka obce predložila poslancom OZ ponuku
spoločnosti CEVO, s.r.o. Bratislava na rekonštrukciu VO. Požiadala
zástupcov uvedenej spoločnosti, aby poslancom OZ vysvetlili ich
ponuku na zníženie nákladov na prevádzku VO. Hlavná úspora by
vyplývala z výmeny žiariviek, nakoľko stávajúce žiarivky majú
vysokú spotrebu a tiež sú veľmi poruchové, čo spôsobuje aj vysoké
náklady na ich opravu. Ďalej zástupcovia spoločnosti odpovedali na
všetky otázky poslancov OZ, návratnosť investícií vynaložených na
rekonštrukciu je asi 4 roky, cena rekonštrukcie je 10 167,02 € bez
DPH.

Uznesenie č.31/2011
OZ v Kátove berie na vedomie vypracovanú ponuku
s.r.o.. Bratislava na rekonštrukciu VO v obci Kátov.
c)

spoločnosti

CEVO,

školné MŠ Kátov: riaditeľka MŠ Kátov predložila návrh na zvýšenie
školného v MŠ Kátov, a to z pôvodných 6,64 € na 7 €. Poslanci OZ
nemali k návrhu na zvýšenie školného v MŠ žiadne pripomienky,
a preto sa pristúpilo k hlasovaniu o uvedenom návrhu.

Uznesenie č.32/2011
OZ v Kátove
mesačne.

schvaľuje

zvýšenie

školného

v MŠ

v Kátove,

a to

na

7

€

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

d)

plat starostky obce: nakoľko od 1.6.2010 nadobúda účinnosť nový
zákon o platových pomeroch starostov obce, je potrebné schváliť
plat starostky obce na rok 2010. V novom zákone sa upravil

koeficient pri počte obyvateľov 500 až 1000 z 1,83 na 1,63.
Poslanci OZ môžu taktiež podľa tohto zákona schváliť starostke obce
príplatok k platu a to vo výške od O% až do 70%. Výška platu
starostky obce je uvádzaná v hrubom, z uvedeného sa budú odvádzať
povinné prídely do SP, ZP a daň vo výške 20%.
Uznesenie č.33/2011
OZ v Kátove schvaľuje plat starostky obce, a to vo výške 1,63 násobku
priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok 2010, čo predstavuje
1 254 €/mesiac a 15% príplatok k platu vo výške 188 €, čo celkom
predstavuje 1 442 €/mesiac.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 1 (sl.Ludašová)
e)

nový PC: starostka obce oboznámila prítomných poslancov OZ o tom,
že je potrebné zakúpiť nový počítač nakoľko stávajúci počítač je
nevýkonný a veľmi pomalý. Poslanci OZ, p.Nízka a p.Irša, potvrdili,
že PC je veľmi slabý a je potrebné zakúpiť nový. Starostka obce
predložila 3 cenové pouky, z ktorých najvýhodnejšia je od firmy
Bc.Richard Guček – GUR Skalica v celkovej výške 371,50 €.

Ponuky:
1)

Bc. Richar Guček – GuR, Skalica, Potočná 65 – celková výška s DPH
371,50 €

2)

Little Big Solutions, s.r.o., Kopčany, Masarykova 450 – celková
výška bez DPH 410,54 €

3)

Bronislav Polák BZ-pro, Skalica, Suchý riadok – celková výška
s DPH 493,- €

Uznesenie č.34/2011
OZ v Kátove schvaľuje zakúpenie PC od firmy Bc.Richard Guček – Gur,
Skalica v celkovej výške 371,50 €
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6
proti uvedenému uzneseniu: 0

zdržali sa hlasovania: 1 (sl.Ludašová)
f)

byt MŠ: starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť pani Romany
Marečkovej, v ktorej žiada o predĺženie nájomnej zmluvy v obecnom
byte v MŠ, a to na 5 rokov, t.j. do 31.12.2016. Poslanci OZ
konštatovali, že s menovanou neboli žiadne problémy a vždy riadne
v určenom termíne platila zálohy na energie. Poslanci OZ poverili
starostku obce, aby zistila výšku nájomného, ktoré by sa malo od
1.1.2012 platiť za uvedený obecný byt a aby sa nechala vypracovať
nájomná zmluva s platnosťou od 1.1.2012 do 31.12.2016.

Uznesenie č.35/2011
OZ v Kátove schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy v obecnom byte v MŠ,
a to pani Romane Marečkovej na 5 rokov, t.j. do 31.12.2016.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 1 (sl.Ludašová)
g)

výjazd MK IBV lokalita „Žliabky“: starostka obce predložila
poslancom OZ vyjadrenie Ing.arch.Šagáta, ktoré sa týka výjazdu z MK
IBV lokalita „Žliabky“. V tomto vyjadrení sa odporúča presunúť
kaplnku, čo je menej finančne náročné. Starostka obce ďalej
predložila jednoduchú situáciu s navrhovaným riešením výjazdu z MK
IBV lokalita „Žliabky“, ktorú vypracoval Ing. Hulín. Nová
projektová dokumentácia by stála cca 600 €. Poslanci OZ poverili
starostku obce, aby zistila, koľko bude stáť premiestnenie kaplnky.

Uznesenie č.36/2011
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o možnostiach výjazdu z MK pre
IBV lokalita „Žliabky“.
h)

Starostka obce privítala a predstavila poslancom OZ a prítomným
občanom pána Milana Romana, poslanca za SDKÚ DS. Oboznámila ho
s problémami obce a požiadala ho o pomoc pri riešení niektorých
problémov, a to hlavne pri riešení obchvatu Mesta Holíč, kde sa
plánuje
uzatvorenie
prístupovej
cesty
smer
Holíč
a taktiež
s problémom výkupu pozemkov od Pozemkového fondu, ktoré sú potrebné
pre predaj stavebných pozemkov pre IBV lokalitu „Žliabky“. Pán
Milan
Roman
prisľúbil
v uvedených
veciach,
v rámci
svojich

možností, pomôcť. Oboznámil poslancov OZ i prítomných občanoch
o možnostiach
získavania
finančných
prostriedkov
z európskych
fondov.

.............................

............................

starostka obce

overovatelia zápisnice
Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.06.2011

Uznesenie č.17/2011
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Uznesenie č.18/2011
OZ v Kátove schvaľuje Záverečný
hospodárenie bez výhrad.

účet

obce

za

rok

2010

a celoročné

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 56937,65 €,
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších, na :

- tvorba rezervného fondu

56937,65 €

Uznesenie č.19/2011
OZ v Kátove berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2010
a schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2011.

Uznesenie č.20/2011
OZ v Kátove schvaľuje „Výročnú správu obce Kátov za rok 2010“.
Uznesenie č.21/2011
OZ v Kátove schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 56937,65 € na
pokrytie kapitálových výdavkov spojených s výstavbou MK pre IBV lokalita
„ŽLIABKY“.
Uznesenie č.22/2011
OZ v Kátove schvaľuje „Štatút obce Kátov“.
Uznesenie č.23/2011
OZ v Kátove schvaľuje VZN obce Kátov o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Kátov.
Uznesenie č.24/2011
OZ v Kátove schvaľuje organizačný poriadok Obecného úradu v Kátove.
Uznesenie č.25/2011
OZ v Kátove schvaľuje „Zásady odmeňovania poslancov OZ v Kátove“.
Uznesenie č.26/2011
OZ v Kátove berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky
obce Kátov za rok 2010.
Uznesenie č.27/2011
OZ v Kátove berie na vedomie správu audítora o overení „Výročnej správy
obce Kátov za rok 2010“.

Uznesenie č.28/2011
OZ v Kátove schvaľuje cenovú p.Marka Belka, Kátov 122 v celkovej výške
3 617 €, a to na vybudovanie chodníka v časti obce „Chalupy“.
Uznesenie č.29/2011
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prípravných prácach týkajúcich
sa vybudovania odvodňovacieho kanála od Hliníkov.
Uznesenie č.30/2011
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o dôvodoch navýšenia faktúry za

vybudovanie MK pre IBV lokalita „Žliabky“.
Uznesenie č.31/2011
OZ v Kátove berie na vedomie vypracovanú ponuku
s.r.o.. Bratislava na rekonštrukciu VO v obci Kátov.

spoločnosti

CEVO,

Uznesenie č.32/2011
OZ v Kátove
mesačne.

schvaľuje zvýšenie

školného

v MŠ

v Kátove,

a to

na

7

€

Uznesenie č.33/2011
OZ v Kátove schvaľuje plat starostky obce, a to vo výške 1,63 násobku
priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok 2010, čo predstavuje
1 254 €/mesiac a 15% príplatok k platu vo výške 188 €, čo celkom
predstavuje 1 442 €/mesiac.
Uznesenie č.34/2011
OZ v Kátove schvaľuje zakúpenie PC od firmy Bc.Richard Guček – Gur,
Skalica v celkovej výške 371,50 €
Uznesenie č.35/2011
OZ v Kátove schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy v obecnom byte v MŠ,
a to pani Romane Marečkovej na 5 rokov, t.j. do 31.12.2016.
Uznesenie č.36/2011
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o možnostiach výjazdu z MK pre
IBV lokalita „Žliabky“.

