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ZÁPISNICA 

z OZ konaného dňa 28.11.2011 

 

  

Prítomní poslanci: 5          Ospravedlnení: p.Veselská, sl.Ludašová 

                                                                                                               

                                                  

Overovatelia: p.Irša, p.Klemon 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Plán práce MŠ na školský rok 2011/2012 - schválenie. 
4. Hodnotiaca správa MŠ za školský rok 2010/2011 - schválenie. 
5. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2011. 
6. TKO, zberný dvor - riešenie. 
7. Verejné osvetlenie – rekonštrukcia. 
8. VZN o uţívaní verejného priestranstva – schválenie. 
9. Rôzne. 
10.  

 

Uznesenie č.44/2011  

OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloţeného programu. 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 5 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdrţali sa hlasovania: 0 

 

K bodu 2 

 

V tomto bode starostka obce informovala o kontrole uznesení 

z predchádzajúceho OZ, ktoré sa konalo 08.09.2011, a to: starostka 

obce bola poverená poslancami OZ, aby riešila so zástupcami rímsko-

katolíckej cirkvi, kam by sa mala umiestniť kaplnka. Starostka obce 

uvedené riešila, zástupcovia rímsko-katolíckej cirkvi nemajú 

konkrétne návrhy na nové umiestnenie kaplnky a navrhli, aby ţe by sa 

mohla postaviť aj nová kaplnka (ak by boli s premiestnení stávajúcej 

kaplnky problémy a vysoké náklady). Starostka obce ďalej 

informovala, ţe zo strany občanov, a to pána Jaroslava Kotvana, bol 

návrh, aby sa kaplnka premiestnila do areálu MŠ. Poslanec OZ, pán 

Marián Klemon, mal dotaz na to, koľko by stálo premiestnenie 

kaplnky. Na uvedené mu starostka obce odpovedala, ţe dostala cenovú 

ponuku od firmy LABATEX, p.Langer, Gbely, kde je uvedená cena vo 

výške 1.200,00 €. 

 

K bodu 3 

 

Starostka obce poţiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili 

k predloţenému plánu práce MŠ na školský rok 2011/2012, ktorý mali 

k dispozícii na preštudovanie. Starostka obce poţiadala prítomnú 

riaditeľku MŠ, pani Janu Malcovičovú, aby v krátkosti poslancom OZ 
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plán práce MŠ vysvetlila. Riaditeľka MŠ predloţila poslancom OZ 

najdôleţitejšie náleţitosti uvedeného plánu práce. Poslanci OZ 

nemali k uvedenému plánu práce MŠ na školský rok 2011/2012 ţiadne 

pripomienky ani poţiadavky na doplnenie. 

 

Uznesenie č.45/2011 

OZ v Kátove schvaľuje „Plán práce MŠ v Kátove na školský rok 

2011/2012“. 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 5 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0  

 

zdrţali sa hlasovania: 0  

 

K bodu 4 

 

V tomto bode starostka obce poţiadala poslancov OZ, aby predniesli 

svoje pripomienky k hodnotiacej správe MŠ za rok 2010/2011, ktorú 

mali k nahliadnutiu pred riadnym zasadnutím OZ. Poslanci nemali 

ţiadne pripomienky, a preto sa pristúpilo k hlasovaniu. Riaditeľka 

MŠ poţiadala poslancov OZ, či by obec nemohla v MŠ vymeniť obloky 

a vchodové dvere, nakoľko sú v havarijnom stave a je veľký únik 

tepla. Starostka obce na uvedené odpovedala, ţe táto situácia sa uţ 

rieši niekoľko rokov a to podávaním projektov, z ktorých by sa dali 

získať finančné prostriedky na rekonštrukciu. Nakoľko sa nepodarilo 

finančné prostriedky získať touto formou, navrhla starostka obce 

poslancom OZ financovať výmenu oblokov a vchodových dverí 

z vlastných zdrojov. Poslanci OZ skonštatovali, ţe by sa mali obloky 

v MŠ meniť postupne a poverili starostku obce, aby zistila cenové 

ponuky. Riaditeľka MŠ ďalej poslancom OZ predloţila ţiadosť 

o príspevok na ,,Vianočnú besiedku“. Starostka obce informovala 

poslancov OZ, ţe tento príspevok obec poskytuje kaţdoročne, a to vo 

výške 3,- € na dieťa, čo je celkom na 30 detí 90,- €. 

 

Uznesenie č.46/2011 

OZ v Kátove schvaľuje „Hodnotiacu správu MŠ v Kátove za školský rok 

2010/2011“. 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 5 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdrţali sa hlasovania: 0 

 

 

 

 

Uznesenie č.47/2011 

OZ v Kátove schvaľuje príspevok na vianočnú besiedku v MŠ vo výške 

3,- € na dieťa. 
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Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 5 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdrţali sa hlasovania: 0 

  

 

K bodu 5 

 

Starostka obce v tomto bode informovala poslancov OZ, ţe je do konca 

roka 2011 potrebné vykonať inventarizáciu majetku obce. Navrhla 

schváliť ústrednú inventarizačnú komisiu v zloţení:  

predseda ÚIK: Jana Nízka 

podpredseda ÚIK: Andrej Irša 

členovia ÚIK: Jozef Baránek, Jolana Veselská, Marián Klemon, Alena 

Hlubocká a Beáta Ludašová. 

Poslanci OZ sa dohodli, ţe inventarizáciu ihriska pripraví 

p.Hlubocká + sl.Ludašová, MŠ p.Nízka + p.Veselská, DS p.Baránek 

a OcÚ p.Irša + p.Klemon. 

 

Uznesenie č.48/2011 

OZ v Kátove schvaľuje ústrednú inventarizačnú komisiu 

k inventarizácii majetku obce k 31.12.2011, a to v nasledovnom 

zloţení: 

predseda ÚIK: Jana Nízka 

podpredseda ÚIK: Andrej Irša 

členovia ÚIK: Jozef Baránek, Jolana Veselská, Marián Klemon, Alena 

Hlubocká a Beáta Ludašová. 

 

Hlasovanie:  

 

za uvedené uznesenie: 5 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdrţali sa hlasovania: 0 

 

K bodu 6 

 

V tomto bode starostka obce oboznámila poslancov OZ o tom, koľko 

obec zaplatila za vývoz TKO a kontajnerov (viď príloha). Do dnešného 

dňa sa za vývoz kontajnerov zaplatilo 1.193,06,- € a v poplatkoch za 

zberný dvor sa vybralo len minimum. Starostka obce skonštatovala, ţe 

by bolo potrebné a pre obec výhodné zamestnať na dohodu dôchodcu, 

ktorý by zodpovedal za poriadok na zbernom dvore a za riadne 

vyberanie poplatkov za vývoz do kontajnerov. Starostka obce navrhla 

odmenu vo výške 2,-€/hodina. Poslanci OZ s daným návrhom súhlasili.  

 

Uznesenie č.49/2011 

OZ v Kátove schvaľuje zamestnať na zberný dvor dôchodcu na dohodu, 

za dohodnutú odmenu vo výške 2,-€/hod. 
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Hlasovanie:  

 

za uvedené uznesenie: 5 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdrţali sa hlasovania: 0 

 

K bodu 7 

 

Starostka obce informovala poslancov OZ o tom, ţe by bolo vhodné 

začať rekonštrukciu verejného osvetlenia z vlastných zdrojov. 

Starostka obce ďalej navrhla, ţe svietidla by bolo vhodné zakúpiť 

priamo u výrobcu a len práce zadať firme. Poslanec OZ p.Marián 

Klemon navrhol riešiť uvedenú problematiku aţ po zhodnotení 

finančnej situácie obce. Starostka obce na uvedené odpovedala, ţe na 

financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia by sa mohli pouţiť 

finančné prostriedky z predaja stavebných pozemkov. Poslanec OZ 

p.Marián Klemon oponoval, ţe uvedené finančné prostriedky sú určené 

na vybudovanie miestnej komunikácie. 

 

Uznesenie č.50/2011 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o moţnostiach rekonštrukcie 

verejného osvetlenia. 

 

K bodu 8 

 

V tomto bode starostka obce poţiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili 

k predloţenému návrhu VZN o uţívaní verejného priestranstva, ktoré 

mali poslanci OZ v predstihu na preštudovanie. Poslanci OZ nemali 

ţiadne pripomienky k uvedenému VZN a preto sa pristúpilo 

k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č.51/2011 

OZ v Kátove schvaľuje VZN č.3/2011 o miestnej dani za uţívanie 

verejného priestranstva na území obce Kátov. 

 

 

Hlasovanie:  

 

za uvedené uznesenie: 5 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdrţali sa hlasovania: 0 

 

K bodu 9 

 

Rôzne 

 

a) VZN daň z nehnuteľností: starostka obce poţiadala poslancov 

OZ, aby predloţili svoje pripravené návrhy týkajúce sa úľav na 

DZN.  

Návrhy poslancov OZ: 
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p.Nízka – poskytnúť zľavu 50% na dani z pozemkov a stavieb len 

občanom s ťaţkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu 

(červený pruh na preukaze ŤZP) 

p.Klemon -  poskytnúť zľavu 50% na dani z pozemkov a stavieb 

len občanom s ťaţkým zdravotným postihnutím s potrebou 

sprievodcu (červený pruh na preukaze ŤZP) a drţiteľom preukazu 

občana s ťaţkým zdravotným postihnutím vo výške 25%. 

p.Baránek - poskytnúť zľavu 50% na dani z pozemkov a stavieb 

len občanom s ťaţkým zdravotným postihnutím s potrebou 

sprievodcu (červený pruh na preukaze ŤZP) 

p.Irša - poskytnúť zľavu 50% na dani z pozemkov a stavieb len 

občanom s ťaţkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu 

(červený pruh na preukaze ŤZP) a drţiteľom preukazu občana 

s ťaţkým zdravotným postihnutím vo výške 25%. 

p.Hlubocká - poskytnúť zľavu 50% na dani z pozemkov a stavieb 

len občanom s ťaţkým zdravotným postihnutím s potrebou 

sprievodcu (červený pruh na preukaze ŤZP) a drţiteľom preukazu 

občana s ťaţkým zdravotným postihnutím vo výške 25%. 

Podľa návrhov poslancov OZ sa do pripravovaného VZN o dani 

z nehnuteľností zapracuje návrh úľav, a to poskytnúť zľavu 50% 

na dani z pozemkov a stavieb len občanom s ťaţkým zdravotným 

postihnutím s potrebou sprievodcu (červený pruh na preukaze 

ŤZP) a drţiteľom preukazu občana s ťaţkým zdravotným 

postihnutím vo výške 25%. 

b) VZN TKO: starostka obce poţiadala poslancov OZ, aby predloţili 
svoje pripravené návrhy týkajúce sa úľav na poplatku za TKO. 

Návrhy poslancov OZ: 

p.Nízka – poskytnúť zľavu 50% na poplatku za vývoz TKO len 

občanom s ťaţkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu 

(červený pruh na preukaze ŤZP) 

p.Klemon -  poskytnúť zľavu 50% na poplatku za vývoz TKO len 

občanom s ťaţkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu 

(červený pruh na preukaze ŤZP) a drţiteľom preukazu občana 

s ťaţkým zdravotným postihnutím vo výške 25%. 

p.Baránek - poskytnúť zľavu 50% na poplatku za vývoz TKO len 

občanom s ťaţkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu 

(červený pruh na preukaze ŤZP) 

p.Irša - poskytnúť zľavu 50% na poplatku za vývoz TKO len 

občanom s ťaţkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu 

(červený pruh na preukaze ŤZP) a drţiteľom preukazu občana 

s ťaţkým zdravotným postihnutím vo výške 25%. 

p.Hlubocká - poskytnúť zľavu 50% na poplatku za vývoz TKO len 

občanom s ťaţkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu 

(červený pruh na preukaze ŤZP) a drţiteľom preukazu občana 

s ťaţkým zdravotným postihnutím vo výške 25%. 

Podľa návrhov poslancov OZ sa do pripravovaného VZN o poplatku 

za TKO zapracuje návrh úľav, a to poskytnúť zľavu 50% na 

poplatku za vývoz TKO len občanom s ťaţkým zdravotným 

postihnutím s potrebou sprievodcu (červený pruh na preukaze 

ŤZP) a drţiteľom preukazu občana s ťaţkým zdravotným 

postihnutím vo výške 25%. 

c) pozemkový fond: starostka obce informovala občanov, ţe do 

dnešného dňa pozemkový úrad nevybavil našu ţiadosť 

o bezodplatný prevod pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve SR 

a ktoré zasahujú do stavebných pozemkov v lokalite Ţliabky 

a súčasne aj do MK. Poslanec OZ p.Marián Klemon navrhol, aby 
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sa na pozemkový úrad napísala nová ţiadosť na odpredaj 

uvedených pozemkov a poţadovala sa od pozemkového úradu 

písomná odpoveď. 

d) záväzková provízia: v tomto bode starostka obce informovala 

poslancov OZ o tom, ţe mesačne sa uhrádza záväzková provízia z 

poskytnutého úveru. Starostka obce poţiadala poslancov OZ, aby 

sa vyjadrili, či sa má úver zrušiť alebo naďalej platiť 

záväzkovú províziu. Starostka obce navrhla, ţe by sa mohol 

tento úver vyuţiť na financovanie rekonštrukcie budovy MŠ. 

Poslanec OZ p.Marán Klemon navrhol starostke obce, aby zistila 

v akej výške sa záväzková provízia zaplatí za celý rok a podľa 

toho sa rozhodne, či je vhodné platiť záväzkovú províziu alebo 

úver zrušiť.      

 

 

 

 

Uznesenie č.52/2011 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 9 a) aţ 9 d). 

 

 

e) starostka obce predloţila poslancom OZ návrh  na úpravu 

vyplácania príspevku občanom nad 70 rokov. Návrh je 

nasledovný: príspevok vyplácať len na jubileá (70, 75, 80, 85, 

90, 95, ...) a to vo výške 25,- €. Zo strany poslancov OZ boli 

návrhy vo výške 20,- €, 25,- €. Poslanci OZ sa nakoniec 

stotoţnili s návrhom starostky obce a pristúpilo sa 

k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č.53/2011 

OZ v Kátove schvaľuje príspevok občanom nad 70 rokov, a to pri 

jubileách (70, 75, 80, 85, 90, 95, ...) a to vo výške 25,- €. 

 

Hlasovanie:  

 

za uvedené uznesenie: 5 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdrţali sa hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     starostka obce                        overovatelia zápisnice 
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Výpis uznesení OZ 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.11.2011 

 

 

 

Uznesenie č.44/2011 

OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloţeného programu. 

 

Uznesenie č.45/2011 

OZ v Kátove schvaľuje „Plán práce MŠ v Kátove na školský rok 

2011/2012“. 

 

Uznesenie č.46/2011 

OZ v Kátove schvaľuje „Hodnotiacu správu MŠ v Kátove za školský rok 

2010/2011“. 

 

Uznesenie č.47/2011 

OZ v Kátove schvaľuje príspevok na vianočnú besiedku v MŠ vo výške 

3,- € na dieťa. 

 

Uznesenie č.48/2011 

OZ v Kátove schvaľuje ústrednú inventarizačnú komisiu 

k inventarizácii majetku obce k 31.12.2011, a to v nasledovnom 

zloţení: 

predseda ÚIK: Jana Nízka 

podpredseda ÚIK: Andrej Irša 

členovia ÚIK: Jozef Baránek, Jolana Veselská, Marián Klemon, Alena 

Hlubocká a Beáta Ludašová. 

 

Uznesenie č.49/2011 

OZ v Kátove schvaľuje zamestnať na zberný dvor dôchodcu na dohodu, 

za dohodnutú odmenu vo výške 2,-€/hod. 

 

Uznesenie č.50/2011 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o moţnostiach rekonštrukcie 

verejného osvetlenia. 

 

Uznesenie č.51/2011 

OZ v Kátove schvaľuje VZN č.3/2011 o miestnej dani za uţívanie 

verejného priestranstva na území obce Kátov. 

 

Uznesenie č.52/2011 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 9 a) aţ 9 d). 

 

Uznesenie č.53/2011 

OZ v Kátove schvaľuje príspevok občanom nad 70 rokov, a to pri 

jubileách (70, 75, 80, 85, 90, 95, ...) a to vo výške 25,- €. 

 

 

 

 

 

 

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

      starostka obce                       overovatelia zápisnice 


