ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 28.8.2012
Prítomní poslanci: 5

Ospravedlnení: p.Veselská, p.Klemon

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

Otvorenie zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2011.
Správa audítora o overení výročnej správy obce za rok 2011.
Verejné osvetlenie – ponuky.
Rôzne.

Uznesenie č.36/2012
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 5
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 2
V tomto
bode
starostka
obce
informovala
o kontrole
uznesení
z predchádzajúceho OZ. Starostka obce bola na Pozemkovom úrade
v Senici za Ing.Vaculkovou a informovala sa o tom, ako sa ďalej
rieši žiadosť obce o odkúpenie pozemkov. Ing.Vaculková starostke
obce povedala, že Pozemkový úrad nerozhoduje, nakoľko sa mení
vedenie. Starostka obce sa má informovať až za 2 mesiace. Poslanci
OZ navrhli starostke obce, aby požiada Ing.Vacuklovú, aby dala
odpoveď písomne.
K bodu 3
Starostka obce prečítala poslancom OZ „Správu nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011“.

Uznesenie č.37/2012
OZ v Kátove berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011“.

1

K bodu 4
Starostka obce v tomto bode prečítala poslancom OZ „Dodatok správy
audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle ustanovenia §23 ods.5 zákona č.2007 Z.z. k 31.12.2011“
Uznesenie č.38/2012
OZ v Kátove berie na vedomie „Dodatok správy audítora o overení
súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle ustanovenia §23
ods.5 zákona č.2007 Z.z. k 31.12.2011“
K bodu 5
V tomto bode starostka obce privítala starostka obce zástupcov
spoločnosti
PROFENERG,
s.r.o.
Bratislava,
Ing.Martina
Bílka
a Mgr.Miroslava
Sedláka,
ktorí
predstavili
ponuku
na
obnovu
verejného
osvetlenia
v obci
Kátov.
V priloženej
dokumentácii
„Komplexná obnova sústavy verejného osvetlenia v obci Kátov“ mohli
poslanci vidieť súčasný stav VO a navrhovaný stav VO - pri použití
svietidiel so sodíkovými výbojkami a pri použití svietidiel s LED
(letecké fotografie s označením rozmiestnenie stĺpov VO). Súčasný
stav všetkých svetelných bodov je 35, navrhovaný počíta až s 59
svietidlami. Ďalej sa mohli poslanci oboznámiť s 3 variantmi
riešenia, kde bola u každej varianty súčasne uvedená úspora za
elektrickú energiu (€/rok). Ďalej spoločnosť PROFENERG ponúkla
možnosti financovania (vlastné zdroje obce, cudzie zdroje – úver,
dotácia, dodávateľský úver PROFENERG, prenesená správa verejného
osvetlenia).
Mgr.Miroslav
Sedlák
vysvetlil
všetky
možnosti
financovania. Spoločnosť PROFENERG taktiež v prehľadnej tabuľke
názorne ukázala prehľad cien svietidiel a návratnosť v rokoch. Po
predstavení návrhu dávali zástupcom firmy konkrétne otázky, na ktoré
ohľadom navrhovaného riešenia. Starostka obce poďakovala zástupcom
firmy spoločnosti PROFENERG, s.r.o. Bratislava za predstavenie ich
návrhu na obnovu VO v obci Kátov.
Uznesenie č.39/2012
OZ v Kátove berie na vedomie ponuku spoločnosti PROFENERG, s.r.o.
Bratislava na obnovu verejného osvetlenia v obci Kátov.
K bodu 6
Rôzne

a) Výberové

konanie na riaditeľku MŠ Kátov: starostka obce
informovala poslancov OZ o kontrole z KŠÚ Trnava, kde bol
podaný podnet na prešetrenie výberového konania na riaditeľku
MŠ v Kátove. Starostka obce požiadala p.Janu Nízku, aby
prečítala vyjadrenie KŠÚ Trnava, kde skonštatovali, že obec
nepochybila a sťažnosť je neopodstatnená. Starostka obce
súčasne delegovala nového zástupcu za zriaďovateľa do Rady
školy pri MŠ Kátov, a to p.Alenu Hlubockú (za poslankyňu OZ
Beátu Ludašovú, ktorá odstúpila).
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b) Byt MŠ: starostka obce poslancom OZ oznámila, že na obec do
dnešného dňa nebola doručená žiadna žiadosť o pridelenie bytu
v MŠ. Súčasne starostka obce požiadala poslancov OZ, aby si
určili kritériá, podľa ktorých budú vyberať s prihlásených
záujemcov o byt v MŠ. Ďalej starostka obce upozornila na to, že
ak by prešiel projekt na „komunitné centrum“ museli by sa
nájomníci vysťahovať, čo bude uvedené aj v nájomnej zmluve.
Poslanci OZ si stanovili kritériá pre výber, a to: 1) občan
obce Kátov, 2) nepožaduje nárok na náhradné bývanie, 3)
prednosť má rodina s deťmi. Starostka obce ďalej navrhla
poslancom OZ, že by sa mala odkúpiť kuchynská linka, ktorú si
nechala ne mieru urobiť predchádzajúca nájomníčka, p.Marečková.
Je rozumnejšie, aby obec linku odkúpila a nepožadovala od
nových nájomcov, aby si nechali vyrobiť novú kuchynskú linku.
c) Chodníky: poslankyňa OZ p.Alena Hlubocká upozornila na to, že
by mala obec opraviť chodník pred RD č.180, nakoľko je veľmi
poškodený. Starostka obce na uvedené reagovala tak, že poslanci
OZ rozhodli, že sa nebudú opravovať chodníky, nakoľko obec nemá
na opravu chodníkov finančné prostriedky. Na základe uvedeného
nebol opravený chodník ani p.Šantavej (RD č.35), ktorá sa
o tejto možnosti taktiež na obecnom úrade informovala. Poslanci
OZ skonštatovali, že ak by sa opravil len chodník pred RD
č.180, následne by opravu chodníkov požadovali aj ostatní
občania. Starostka obce požiadal poslancov OZ, aby sa vyjadrili
k tomu, ako by sa uvedené dalo riešiť:
p.Baránek: poskytnúť finančný príspevok na základe predloženej
žiadosti
p.Nízka: poskytnúť finančný príspevok na základe predloženej
žiadosti
p.Irša: poskytnúť finančný príspevok na základe predloženej
žiadosti
p.Rajčák: poskytnúť finančný príspevok na základe predloženej
žiadosti
p.Hlubocká: kúpiť dlažbu
V prípade poskytnutia finančného príspevku by musela byť jeho
výška schválená pre všetkých žiadateľov v rovnakej výške a musí
sa u kontrolóra obce zistiť, či sa takéto príspevky môžu
občanom poskytovať.
d) Strecha OcU – obloky MŠ: v tomto bode informovala starostka
obce poslancov OcU, že prebehla oprava strechy na obecnom úrade
a taktiež výmena oblokov v MŠ. V MŠ bola vymaľovaná a opravili
sa tiež WC pre menšie deti.
e) Riaditeľka MŠ: starostka obce predstavila všetkým prítomným
poslancom novú riaditeľku MŠ, pani Denisu Remišovú. Riaditeľka
MŠ súčasne predložila poslancom OZ požiadavky, čo je v škôlke
potrebné urobiť: internetové pripojenie – je vybavené, stálo by
cca 100,- €, mesačné poplatky v rámci sponzorského príspevku
(neplatili by sa), kuchyňa - na jednom sporáku nefunguje rúra
(p.Baránek ponúkol starší sporák), hrnce – nákup bude riešený
sponzorsky, treba nakúpiť nové povlečenia, nový telefónny
aparát (p.Nízka ponúkla telefón, ktorý doma nepoužívajú), ďalej
je potrebné opraviť oplotenie, aby deti neutekali zo škôlky
a tiež vstupná brána, ktorá by sa mala dať zamykať a opraviť
radiátor v jedálni. Riaditeľka MŠ ďalej požiadala poslancov OZ
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o schválenie navýšenia počtu detí v triedach, a to k každej do
25 detí.
Uznesenie č.40/2012
OZ v Kátove schvaľuje navýšenia počtu detí v triedach, a to v každej
do 25 detí.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 5
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.41/2012
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 6 a) až 6 e).

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

............................
overovatelia zápisnice
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Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.8.2012

Uznesenie č.36/2012
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Uznesenie č.37/2012
OZ v Kátove berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011“.
Uznesenie č.38/2012
OZ v Kátove berie na vedomie „Dodatok správy audítora o overení
súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle ustanovenia §23
ods.5 zákona č.2007 Z.z. k 31.12.2011“
Uznesenie č.39/2012
OZ v Kátove berie na vedomie ponuku spoločnosti PROFENERG, s.r.o.
Bratislava na obnovu verejného osvetlenia v obci Kátov.
Uznesenie č.40/2012
OZ v Kátove schvaľuje navýšenia počtu detí v triedach, a to v každej
do 25 detí.
Uznesenie č.41/2012
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 6 a) až 6 e).

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

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