
ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 17.02.2011

 

 

 
Prítomní poslanci: 7                                Ospravedlnení: 0
                                                                                                              

                                                 
Overovatelia: p.Baránek, p.Hlubocká
 

 
Program zasadnutia:
 

1.   Zahájenie.
2.   Kontrola uznesení.
3.   Ponuka na odkúpenie akcií BVS a.s.
4.   Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska pre výstavbu RD.
5.   Projekt MŠ – zateplenie, výmena oblokov.
6.   Odkúpenie pozemkov – park pri katovi.
7.   Chodník „Chalupy“.
8.   Predaj stavebného pozemku – IBV lokalita „ŽLIABKY“.
9.   Príspevok centrálnemu krízovému fondu – schválenie.
10. Rôzne.

 

Uznesenie č.1/2011 
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 požiadala predsedov komisí a poslancov OZ o 
doplnenie členov komisií, čo im vyplývalo z uznesenia ustanovujúceho 
zasadnutia OZ. Predsedovia komisií ani poslanci OZ nemali žiadne návrhy 
na doplnenie členov komisií.
 
 
K     bodu 3  
 
Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť Mesta Skalica na odkúpenie 
akcií BVS a.s., a to za 1,859 €/akcia. Starostka obce informovala o tom, 
že obec má v BVS a.s. 6595 ks akcií. Poslankyňa OZ sl.Ludašová chcela 
vedieť, aké výhody má obec z vlastníctva akcií v BVS a.s. a či je predaj 
akcií pre obec výhodný. Starostka obce odpovedala, že ak obec akcie BVS 
a.s. predá, všetky záväzky týkajúce sa kanalizácie by preši na Mesto 
Skalica. Ďalej starostka obce povedala, že cena akcií by sa mohla v 
budúcnosti zvýšiť, ale tiež aj znížiť. Ďalej oznámila, že akcie BVS a.s. 
sa v minulosti nepredali z dôvodu, že tento predaj neschválili poslanci 
OZ.  Poslanec  OZ  p.Marián  Klemon  chcel  vedieť,  čo  všetko  by  mal  na 
starosti nový vlastník obecných akcií a či by sa predajom akcií nezvýšila 
cena vodného a stočného. Starostka obce na túto otázku odpovedala, že by 
sa  ceny  zvyšovať  nemali,  ale  zistí  u kompetentných  všetky  dané 
okolnosti.  Poslanec  OZ  p.Jozef  Baránek  navrhol,  aby  sa  urobilo 
referendum, pretože akcie BVS a.s. sú majetkom všetkých a mali by sa 
vyjadriť všetci občania, či akcie predať. Poslankyňa OZ p.Jolana Veselská 
navrhla, či by sa nedalo nahliadnuť do zmluvy obce Vrádište, aby sa 
zistili všetky podmienky predaja akcií.
 
Uznesenie č.2/2011
OZ v Kátove neschvaľuje predaj akcií BVS a.s. za cenu 1,859 €/akcia Mestu 
Skalica.
 

 
Hlasovanie:
 
za uvedené uznesenie: 0
 
proti uvedenému uzneseniu: 5 (p.Hlubocká, p.Irša, p.Klemon, sl.Ludašová, 
p.Veselská)
 
zdržali sa hlasovania: 2 (p.Baránek, p.Nízka)
 

 



K     bodu 4  
 
V tomto  bode  predložila  starostka  obce  poslancom  OZ  žiadosť  manželov 
Antálkových o vydanie záväzného stanoviska pre výstavbu RD. Pani Lucia 
Antálková vysvetlila poslancom OZ nasledovné: 

-    že  jednala  s pánom  Čajkom  zo  ZSE  a.s.  ohľadom  prípojky  na 
elektrinu. Pán Čajka jej povedal, že nie je problém urobiť prípojku 
vedenú pod miestnou komunikáciou, a to tak, že by sa podtlačila, 
aby sa komunikácia nepoškodila

-    vodovodná prípojka by sa realizovala zo šachty pána Romana Pálku 
tak,  že  by  si  do  jeho  vodovodnej  šachty  umiestnili  hodiny 
a prípojku realizovali až z tejto šachty

-    kanalizáciu by riešili tlakovým čerpadlom.
Pani Antálková ďalej informovala poslancov OZ, že uvedené inžinierske 
siete  by  realizovali  na  vlastné  náklady  a že  od  obce  nepožadujú 
vybudovanie verejného osvetlenia a miestnej komunikácie. Poslankyňa OZ 
Jana Nízka navrhla, aby uvedené bolo zapísané v Záväznom stanovisku obce. 
Poslanci  OZ  súhlasili  s vydaním  kladného  záväzného  stanoviska  pre 
výstavbu RD manželom Antálkovým s podmienkou, že inžinierske siete si 
vybudujú na vlastné náklady a bez narušenia miestnej komunikácie a nebudú 
od  obce  požadovať  vybudovanie  miestnej  komunikácie  a verejného 
osvetlenia.
 
Uznesenie č.3/2011
OZ  v Kátove  schvaľuje  vydanie  kladného  záväzného  stanoviska  pre  pána 
Martina  Antálka  a manželku  Luciu  Antálkovú,  rod.Krištofíkovú  na 
realizáciu  investičnej  činnosti  na  území  obce  Kátov,  a to  výstavbu 
rodinného domu.
 

 

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

 

 

 



K     bodu 5  
 
Starostka obce v tomto bode oznámila poslancom OZ, že SPP a.s. vyhlásilo 
výzvu na zateplenie a výmenu oblokov budov vo vlastníctve obce. Starostka 
obce ďalej informovala, že výmena oblokov a zateplenie budovy MŠ by stálo 
cca 21.314,- €. Poslanec OZ p.Klemon mal dotaz, čo sa dosiahne výmenou 
oblokov, zateplením budovy MŠ a aká je návratnosť. Na to mu starostka 
obce  odpovedala,  že  by  sa  ušetrilo  na  energiách  a návratnosť  je 
vypočítaná v energetickom audite. Poslanec OZ p.Klemon ďalej navrhol, aby 
sa  použil  projekt,  ktorý  bol  na  zateplenie  budovy  MŠ  vypracovaný 
v minulosti a tým by sa nemuselo platiť za nový projekt. Poslankyňa OZ 
p.Nízka navrhla, aby sa obec do projektu pustila, nakoľko je to jediná 
obecná  budova  a mala  by  sa  zveľaďovať  (obloky  na  budove  MŠ  sú 
v dezolátnom  stave).  Tiež  poznamenala,  že  ak  má  obec  možnosť  získať 
peniaze  na  základe  výzvy  z SPP  a.s.,  mala  by  túto  možnosť  využiť. 
Poslanci OZ skonštatovali, že by sa malo dohodnúť, ako by sa budova MŠ 
mala  ďalej  využívať,  či  obec  chce  zrealizovať  nadstavbu  budovy  MŠ 
a v spodnej časti vybudovať kultúrny dom alebo len budovu opraviť.
 
Uznesenie č.4/2011
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o projekte na zateplenie budovy 
MŠ a výmeny oblokov na budove MŠ Kátov.
 

 
K     bodu 6  
 
V tomto bode starostka obce navrhla poslancom OZ odkúpiť pozemky, ktoré 
sa nachádzajú v parku pri katovi, aby sa mohol vybudovať nový obecný 
park.  Poslankyňa  OZ  p.Hlubocká  navrhla  starostke  obce,  aby  oslovila 
vlastníkov pozemkov s tým, či by svoje pozemky obci darovali. Starostka 
obce  oznámila,  že  s vlastníkmi  bude  jednať  a o priebehu  jednaní  bude 
poslancov OZ priebežne informovať.
 
Uznesenie č.5/2011
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o odkúpení pozemkov v parku pri 
katovi.
 

 
K     bodu 7  
 
Starostka obce v tomto bode informovala poslancov OZ o tom, že by bolo 
vhodné dobudovať chodník v časti obce „Chalupy“. Poslanec OZ p.Klemon 
navrhol,  aby  sa  zistila  cena,  za  ktorú  by  sa  chodník  dal  vybudovať 
a požiadal  starostku  obce,  aby  získala  cenové  ponuky  od  viacerých 
dodávateľov. Poslankyňa OZ sl.Ludašová mala dotaz na to, ako sa bude 
chodník  v uvedenej  časti  obce  robiť.  Starostka  obce  na  uvedené 
odpovedala,  že  sa  vyberie  stávajúci  podklad  bez  použitia  ťažkých 
mechanizmov.  Starostka  obce  ďalej  navrhla,  že  by  sa  mali  informovať 



občania o tom, aby si v spodnej časti zaizolovali domy, aby zabránili 
vlhnutiu rodinných domov. Poslanci OZ sa zhodli v tom, aby rekonštrukcia 
chodníkov v časti obce Chalupy bola realizovaná v roku 2011.
 
Uznesenie č.6/2011
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o dobudovaní chodníka v časti 
obce Chalupy.
 

 
K     bodu 8  
 
V tomto bode starostka obce predložila poslancom zápisnicu z otvárania 
obálok  verejnej  súťaže,  ktorá  sa  týkala  odpredaja  stavebného  pozemku 
parc.č.434/40. Na základe vyhlásených súťažných podmienok bola na obec 
doručená  jedna  obálka  s návrhom  na  odkúpenie  stavebného  pozemku 
parc.č.434/40, a to od pána Martina Blahu a manželky Martiny Blahovej, 
rod.Davidovej,  bytom  Holíč,  D.Rapanta  1.  Návrh  splňoval  požadované 
podmienky  verejnej  súťaže.  Starostka  obce  požiadala  poslancov,  aby 
o uvedenom hlasovali.
 
Uznesenie č.7
OZ  v Kátove  schvaľuje  predaj  pozemku  parc.č.434/40  (pozemok  č.19) 
v k.ú.Kátov, o výmere 799 m2, za cenu 23 €/m2, čo je celkom 18 377,00  
(slovom: osemnásťtisíc tristosedemdesiatsedem eur), a to pánovi Martinovi 
Blahovi a manželke Marine Blahovej, rod.Davidovej, obaja trvale bytom 
Holíč, D.Rapanta č.1, za účelom výstavby rodinného domu.
 

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

 
K     bodu 9  
 
Starostka  obce  predložila  poslancom  OZ  žiadosť  Centrálneho  krízového 
fondu o príspevok v sume 0,50 €/obyvateľ. Celková suma príspevku za obec 
Kátov by bola vo výške cca 330,- €. Poslanec OZ p.Klemon mal dotaz, či 
bol  v minulom  roku  2010  z centrálneho  krízového  fondu  obci  vyplatený 
nejaký príspevok (povodne). Starostka obce informovala o tom, že v roku 
2010 bola väčšina občanov postihnutých povodňami odškodnená. Poslankyňa 



OZ sl.Ludašová požiadala o to, aby starostka obce zistila, ktorým obciam 
a tiež občanom bol z tohto fondu poskytnutý príspevok.
 

 
Uznesenie č.8/2011
OZ v Kátove schvaľuje príspevok Centrálnemu krízovému fondu vo výške 0,50 
€ na obyvateľa.
 
Hlasovanie:
 
za uvedené uznesenie: 6
 
proti uvedenému uzneseniu: 0
 
zdržali sa hlasovania: 1 (p.Klamon)
 

 
K     bodu 10  
 
Rôzne
 

a)  poistenie celého majetku obce : starostka obce informovala, že je 
vypracovaná ponuka na poistenie majetku obce, a to vo výške 636,- 
€. Poslanec OZ p.Klemon navrhol, aby sa nechalo vypracovať viac 
ponúk  na  poistenie  majetku  obce  a ďalej  chcel  vedieť,  aké  je 
poistné  krytie  a čo  všetko  je  do  poistenia  zahrnuté.  Na  to 
starostka obce odpovedala, že poistné krytie je vo výške 797 000,- 
€ a poistený je všetok majetok obce.

b)  merač  rýchlosti:  starostka  obce  oznámila,  že  je  potrebné  sa 
rozhodnúť,  či  sa  v obci  ponechá  merač  rýchlosti.  Cena  merača 
rýchlosti je 2 719 €, dotácia by bola cca 1 200 €. Poslanec OZ 
p.Klemon sa vyjadril, že bez kamerového systému je merač rýchlosti 
zbytočný, nemá to efekt. Poslanec OZ p.Irša sa vyjadril, že účinok 
merača rýchlosti je len pre vodičov, ktorí nevadia, že je v obci 
merač umiestnený. Poslanci OZ sa rozhodli, že ak dotácia nebude 
vyššia, je potrebné nechať merač rýchlosti odmontovať. 

c)  VEPOS s.r.o. Skalica – starostka obce informovala o separovaní 
nových komodít odpadov (obaly od mlieka a džúsov). Tieto odpady 
môžu občania odovzdávať bezplatne na zberný dvor (musia byť čisté, 
umiestnené v igelitovom vreci alebo zviazané). Ďalej informovala 
o tom, že železo sa nebude odoberať na zbernom dvore, ale bude sa 
brať  priamo  pri  rodinných  domov  pracovníkmi  spoločnosti  VEPOS 
s.r.o. Skalica, ktorí im súčasne za železný odpad zaplatia.

d)  odvodňovací kanál HLINÍKY: pani Šantavá sa v tomto bode vyjadrila, 
že nesúhlasí s tým, aby v jej záhrade bola umiestnená rúra pod 
povrchom, čo by spôsobilo, že by sa v tejto časti nedalo dostať do 



ich záhrady ťažkými mechanizmami. Súhlasila by len pod podmienkou, 
že  by  vjazd  (chodník)  bol  akýmkoľvek  spôsobom  sprístupnený. 
Starostka  obce  ďalej  informovala  o tom,  že  na  výkop  odtokového 
kanála bude vypísané výberové konanie.

e)  vjazd  pri  dome  p.Rajčáka  súpisné  číslo  184:  starostka  obce 
predložila  poslancom  OZ  sťažnosť  pána  Rajčáka,  ktorá  sa  týkala 
úpravy  vjazdu,  ktorý  bol  rozkopaný  pri  budovaní  odtokového 
kanála(vjazd sa nachádza na obecnom pozemku)  pri rodinnom dome 
súpisné číslo 184. Poslanci OZ sa rozhodli túto situáciu riešiť 
navozením  štrku,  ktorý  sa  pozametá  z cesty,  prípadne  navoziť 
rozdrvenú strešnú krytinu (na náklady p.Rajčáka).

f)  rozšírenie  verejného  osvetlenia:  starostka  obce  predložila 
poslancom  OZ  žiadosť o rozšírenie  verejného  osvetlenia na  novej 
ulici u rozostavaného rodinného domu sl.Zifčákovej, z dôvodu, že 
priestor  pred  domom  je  nedostatočne  osvetlený.  Poslanci  OZ 
skonštatovali, že daná situácia sa bude riešiť pri rekonštrukcii 
a rozširovaní verejného osvetlenia v obci.

g)  vjazd  hlavná  cesta:  starostka  obce  informovala  poslancov  OZ 
o sťažnostiach  občanov  na  zlú  viditeľnosť  (večerné  hodiny)  pri 
odbočovaní z hlavnej cesty do obce (smer Holíč a Skalica). Vzhľadom 
k tomu,  že  odbočky  sú  zle  viditeľné.  Poslankyňa  OZ  sl.Ludašová 
navrhla, aby sa označenie skúsilo vybaviť reflexným označením na 
komunikácii, prípadne na vhodné miesto umiestniť odrazovú smerovú 
šípku.  Starostka  obce  postúpi  žiadosť  na  kompetentné  miesta 
(dopravný inšpektorát Senica).

h)  sčítanie  obyvateľov,  domov,  bytov:  starostka  obce  oboznámila 
prítomných poslancov OZ a občanov o príprave sčítania obyvateľov, 
domov a bytov, ktoré sa uskutoční v máji 2011. Starostka obce ďalej 
informovala o prácach, ktoré boli vykonané k sčítaniu obyvateľov 
a oslovila poslancov OZ s možnosťou vykonávať sčítacieho komisára. 
Za sčítacích komisárov sa prihlásili sl.Ludašová a p.Nízka.

i)  Kvetinové  dni  2011:  starostka  obce  oboznámila  poslancov  OZ 
o prípravách na podujatie Kvetinové dni 2011 ako aj s pripravovaným 
programom a honorárom účinkujúcich. Predložila im ponuku dychovej 
skupiny Zevelanka, ktorá je vo výške 250 €. Poslancom OZ sa zdala 
cenová  ponuka  vysoká.  Poslankyňa  OZ  sl.Ludašová  navrhla  skúsiť 
osloviť  finalistov  súťaže  Česko-Slovenská  superstar  (zabezpečí 
sama).  Poslanec  OZ  p.Baránek  navrhol  osloviť  dychovú  skupinu 
Čvančaranka a zistiť výšku honorára.

j)  odpad z MK a chodníkov: starostka obce oboznámila poslancov OZ 
s nutnosťou zlikvidovať odpad vzniknutý pri rekonštrukcii chodníkov 
a MK v roku 2010. Starostka obce ďalej informovala, že tento odpad 
mal  byť  použitý  na  spevnenie  príjazdovej  cesty  k záhradkárskej 
osade Baráky, tento odpad by však musel byť rozdrvený drvičkou, čo 
by  bolo  finančne  nákladné.  Poslanci  OZ  navrhli  dve  možnosti 
využitia  tohto  odpadu,  a to:  použiť  odpad  na  spevnenie  brehou 
vodnej nádrže Hliníky alebo naviesť odpad k železničnému prejazdu 
smer Holíč, tým spevniť zvážajúce sa brehy cesty a povrch upraviť 
zasypaním hlinou.  

 

 

 



Uznesenie č.9/2011
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 10 a) až 10 j).
 

 

 

 

 

 

 

 

 
.............................           ............................
     starostka obce                        overovatelia zápisnic

 
Výpis uznesení OZ

zo zasadnutia OZ konaného dňa 17.02.2011
 

 

 
Uznesenie č.1/2011
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
 
Uznesenie č.2/2011
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o predaji akcií BVS a.s. za cenu 
0,50 €/ akcia Mestu Skalica.
 
Uznesenie č.3/2011
OZ  v Kátove  schvaľuje  vydanie  kladného  záväzného  stanoviska  pre  pána 
Martina  Antálka  a manželku  Luciu  Antálkovú,  rod.Krištofíkovú  na 
realizáciu  investičnej  činnosti  na  území  obce  Kátov,  a to  výstavbu 
rodinného domu.
 
Uznesenie č.4/2011
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o projekte na zateplenie budovy 
MŠ a výmeny oblokov na budove MŠ Kátov.
 
Uznesenie č.5/2011
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o odkúpení pozemkov v parku pri 
katovi.
 



Uznesenie č.6/2011
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o dobudovaní chodníka v časti 
obce Chalupy.
 
Uznesenie č.7/2011
OZ  v Kátove  schvaľuje  predaj  pozemku  parc.č.434/40  (pozemok  č.19) 
v k.ú.Kátov, o výmere 799 m2, za cenu 23 €/m2, čo je celkom 18 377,00  
(slovom: osemnásťtisíc tristosedemdesiatsedem eur), a to pánovi Martinovi 
Blahovi a manželke Marine Blahovej, rod.Davidovej, obaja trvale bytom 
Holíč, D.Rapanta č.1, za účelom výstavby rodinného domu.
 
Uznesenie č.8/2011
OZ v Kátove schvaľuje príspevok Centrálnemu krízovému fondu vo výške 0,50 
€ na obyvateľa.
 
Uznesenie č.9/2011
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 10 a) až 10 j).
 

 

 

 

 

 

 

 

 
............................           .............................
      starostka obce                       overovatelia zápisnice


