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ZÁPISNICA 

z OZ konaného dňa 08.09.2011 

 

  

Prítomní poslanci: 6                         Ospravedlnení: p.Klemon 

                                                                                                               

                                                  

Overovatelia: p.Baránek, p.Hlubocká 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Zahájenie. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Parkovacie miesta pri cintoríne. 
4. Územný plán obce. 
5. FC Kátov – žiadosť o dotáciu. 
6. Rôzne. 

 

Uznesenie č.39/2011  

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, ktoré sa konalo 23.6.2011, a to: starostka 

obce bola poverená poslancami OZ, aby zistila, koľko by stálo 

premiestnenie kaplnky. Starostka obce informovala poslancov, že 

firma LABATEX Gbely, p.Langer ponúkol premiestnenie kaplnky za cenu 

= 1.200,00 €. Uvedená suma sa zdala poslancom príliš vysoká, ďalší 

variant je premiestniť kaplnku svojpomocou. Tu by boli náklady na 

kovové platne a železnú klietku, ktorá by sa musela nachystať. 

Poslankyňa OZ sl.Ludašová sa ponúkla, že ak bude potreba zvárať, tak 

to urobí spoločne sa svojím otcom. Poslankyne OZ p.Hlubocká 

a p.Veselská navrhli, či by nebolo lepšie postaviť novú kaplnku. 

Poslane OZ, p.A.Irša, prisľúbil, že ak by sa stavala nová kaplnka, 

tak by do nej bezplatne zhotovil sochu. Starostka obce navrhla 

uvedenú vec riešiť so zástupcami rímskokatolíckej cirkvi s čím 

všetci poslanci OZ súhlasili. 

 

K bodu 3 

 

Starostka obce predložila poslancov OZ návrh na vybudovanie 

parkovacích miest pri cintoríne. Svoj návrh zdôvodnila tým, že sú 

vybudované nové chodníky, ktoré sa parkovaním automobilov poškodzujú 

(jedná sa o časť obce „CHALUPY“) a taktiež v uvedenej časti je MK 

zle prejazdná. Parkovacia plocha by bola o rozmere cca 5 x 9 m 

a bola by vybudovaná zo zatrávňovacích blokov(60 x 40 cm), ktorých 

cena je cca 3,86 €. Poslanci OZ s návrhom súhlasili, len odporučili 



 2 

starostke obce zistiť, či je pozemok pod plánovaným parkoviskom 

obecný. Poslanec OZ, p.Baránek, navrhol, aby sa dobudoval chodník od 

Hodáňov až po parkovaciu plochu. Mal b by byť vybudovaný 

z betónových kociek – treba zistiť u starostu obce Petrova Ves, 

p.Pochylého, či nemajú uvedené kocky na predaj. 

 

Uznesenie č.40/2011 

OZ v Kátove schvaľuje vybudovanie parkovacích miest pri cintoríne. 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 6 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0  

 

zdržali sa hlasovania: 0  

 

K bodu 4 

 

V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ, že do roku 

2014 musí mať každá obec vypracovaný územný plán. Vypracovanie 

územného plánu by stálo cca = 20.000,00 € a musí byť zrealizovaný do 

3.rokov. Starostka obce ďalej poslancom OZ oznámila, že sa dá získať 

aj podpora od štátu (projekt) vo výške 80% a 20% by musela uhradiť 

obec z vlastných zdrojov, nie je však isté, či by obec bola vybraná. 

Poslanec OZ, p.Baránek, navrhol, aby sa obec do vypracovania 

územného plánu obce v súčasnosti nepúšťala, nakoľko je to veľmi 

finančne nákladná záležitosť. Poslanec OZ, p.Irša, na uvedené 

reagoval, argumentoval tým, že územný plán je veľmi silný nástroj na 

získavanie dotácií od štátu a keď nebude vypracovaný, tak uvedenú 

možnosť strácame. Poslakyňa OZ, p.Hlubocká, súhlasila s názorom 

p.Baránka a tiež odporučila, aby obec v súčasnosti nenechala 

vypracovať územný plán. 

 

Uznesenie č.41/2011 

OZ v Kátove schvaľuje vypracovanie „Územného plánu obce Kátov“. 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 1 (Irša) 

 

proti uvedenému uzneseniu: 3 (Baránek, Hlubocká, Veselská) 

 

zdržali sa hlasovania: 2 (Nízka, Ludašová) 

 

K bodu 5 

 

Starostka obce v tomto bode informovala poslancov OZ žiadosti FC 

Kátov o dotáciu. Požiadala predsedu FC Kátov, p.Patrika Kerháta, aby 

predniesol a zdôvodnil uvedenú žiadosť. Predseda FC Kátov, p.Kerhát, 

informoval poslancov o zmenách vo financovaní klubu. Zásadnou zemnou 

je platenie rozhodcov (v minulosti sa platilo = 15,00 €/osob/zápas). 

V tejto sezóne musí klub zaplatiť v štyroch splátkach = 604,00 €, 

t.j. 4 x 151,00 € (FC Kátov uhradil už dve splátky). Ďalej p.Kerhát 

predložil poslancom OZ zoznam hráčov, kde sú už zastúpení aj hráči 

priamo z obce Kátov, taktiež informoval o tom, že zhorela kosačka. 
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Kosenie preto zabezpečuje p.Beňa, jedno kosenie stojí cca = 30,00 €, 

čo boli aj reálne náklady pri kosení vlastnou kosačkou. Starostka 

obce podporila návrh predsedu FC Kátov, nakoľko je rada, že sa 

v obci futbal ďalej rozvíja a je tiež veľmi spokojná s tým, že medzi 

hráčmi sú zastúpení aj „kátovčania“. Poslankyňa OZ, p.Hlubocká, 

navrhla, aby podporili aj občania a poslanci OZ futbalový klub. 

Starostka obce prisľúbila podporu vo výške = 100,00 € a p.Hlubocká 

vo výške = 50,00 €. 

  

Uznesenie č.42/2011 

OZ v Kátove schvaľuje dotáciu FC Kátov  vo výške = 1.000,00 €, ktorá 

bude vyplatená v dvoch splátkach po = 500,00 €. 

 

Hlasovanie:  

 

za uvedené uznesenie: 6 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

K bodu 6 

 

Rôzne 

 

a) odvodňovací kanál od Hliníkov: starostka obce informovala, že 
odvodňovací kanál je vykopaný a v mieste na prejazd sú 

umiestnené rúry 

b) projekty VUC Trnava: starostka obce poslancom OZ oznámila, že 
obec získala dotáciu vo výške = 250,00 € na vybudovanie 

oplotenia v MŠ a = 200,00 € na vybudovanie parku pri katovi 

c) Kátovské jazero: starostka obce informovala o tom, že ŠSOP 

CHKO Malacky oznámila, že navrhuje zrušenie územnej ochrany 

„Kátovské jazero“ 

d) VZN o odpadoch: starostka obce požiadala poslancov OZ, aby si 
do ďalšieho zasadnutia OZ pripravili návrhy na doplnenie VZN 

o odpadoch, týka sa to hlavne úľav na poplatku za vývoz TKO 

(ZŤP) 

e) nová dopravná značka: starostka obce informovala o tom, že na 
ulici k jazeru bude umiestnená nová dopravná značka „daj 

prednosť v jazde“ 

f) poslankyňa OZ, p.Hlubocká, navrhla, aby sa prispelo na opravu 
chodníka pre RD č.180 – bude riešené sa na ďalšom zasadnutí. 

 

 

Uznesenie č.43/2011 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 10 a) až 10 f). 

 

 

 

 

 

 

 

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

     starostka obce                        overovatelia zápisnice 
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Výpis uznesení OZ 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 08.09.2011 

 

 

 

Uznesenie č.39/2011 

OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 

 

Uznesenie č.40/2011 

OZ v Kátove schvaľuje vybudovanie parkovacích miest pri cintoríne. 

 

Uznesenie č.41/2011 

OZ v Kátove neschvaľuje vypracovanie „Územného plánu obce Kátov“. 

 

Uznesenie č.42/2011 

OZ v Kátove schvaľuje dotáciu FC Kátov  vo výške = 1.000,00 €, ktorá 

bude vyplatená v dvoch splátkach po = 500,00 €. 

 

Uznesenie č.43/2011 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 10 a) až 10 f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      starostka obce                       overovatelia zápisnice 


