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ZÁPISNICA 

z OZ konaného dňa 14.12.2012 

 

  

Prítomní poslanci: 7                                Ospravedlnení: 0 

                                                                                                               

                                                  

Overovatelia: p. Irša, p.Klemon 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Programový rozpočet na rok 2013, 2014,2015  - schválenie. 
4. VZN o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom na území obce Kátov – schválenie. 

5. Zmena rozpočtu 2012. 
6. Rôzne. 

 

 

Uznesenie č.61/2012  

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. Z predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ 

nebolo žiadne uznesenie na kontrolu. 

 

 

K bodu 3 

 

Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby predložili pripomienky 

alebo požiadavky na úpravu a doplnenie programového rozpočtu na rok 

2013, 2014, 2015. Poslanci OZ nemali k predloženému programovému 

rozpočtu žiadne pripomienky ani požiadavky na jeho úpravu 

a doplnenie. Starostka obce preto pristúpila k hlasovaniu. 

  

 

Uznesenie č.62/2012 

OZ v Kátove schvaľuje programový rozpočet na rok 2013, a to 

nasledovne: 

 

Bežné príjmy: 164 326,00 €          Bežné výdavky: 164 326,00 € 

Kapitálové príjmy: 80 000,00 €      Kapitálové výdavky: 116 638,00 € 
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Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 7 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

 
Uznesenie č.63/2012 

OZ v Kátove berie na vedomie programový rozpočet na rok 2014, 2015. 

 
 

K bodu 4 

 

Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie VZN č.2/2012 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Kátov. Poslanci OZ nemali k predloženému návrhu VZN 

č.2/2012 žiadne pripomienky ani požiadavky na doplnenie, a preto sa 

pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č.64/2012 

OZ v Kátove schvaľuje VZN č.2/2012 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátov. 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 7 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

K bodu 5 

 

V tomto bode starostka obce požiadala členku FaRK, Ivanu Chrenkovú, 

aby poslancov OZ oboznámila  s dôvodmi zmien rozpočtu. Poslancom OZ 

bolo vysvetlené, že v príjmovej časti rozpočtu (BP) bude navýšená 

o položku, ktorá nebola rozpočtovaná a jedná sa o príjem z MŽP SR za 

naftu (položka 223001 AURP 002), a to vo výške 1406 €. Uvedená 

čiastka sa navýši aj v bežných výdavkoch a to na položku 09 111 

633006 všeobecný materiál MŠ, ktorá bola prečerpaná. Z uvedeného 

vyplýva, že celkové navýšenie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej 

časti je 1406 €. 

 

Uznesenie č.65/2012 

OZ v Kátove schvaľuje druhú zmenu rozpočtu vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č.1/2012 v zmysle ustanovenia § 

14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu: 
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Rozpočet na 

rok 2012  

v € 

Návrh na  

2. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2012 v € 

2. zmena 

rozpočtu na 

rok 2012 

v € 

Bežné príjmy 174286,00 + 1406,00 175692,00 

Kapitálové príjmy 110400,00 0,00 110400,00 

Finančné operácie príjmové  121300,00 0,00 121300,00 

Príjmy spolu 405986,00 + 1406,00 407392,00 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2012  

v € 

Návrh na  

2. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2012 v € 

2. zmena 

rozpočtu na 

rok 2012 

v € 

Bežné výdavky 174286,00 + 1406,00 175692,00 

Kapitálové výdavky 96638,00 0,00 96638,00 

Finančné operácie výdavkové 0,00 0,00 0,00 

Výdavky spolu 270924,00 + 1406,00 272330,00 

 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 7 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

 

K bodu 6 

 

Rôzne 

 

a) žiadosť p.Jozefa Prošvica: starostka obce požiadala pána 

Prošvica, aby vysvetlil poslancom OZ svoju žiadosť. Pán Prošvic 

informovala o tom, že na pozemku parc.č. 927 by rád umiestnil 3  

ks mobilných buniek, ktoré by slúžili na uskladnenie krmiva pre 

dobytok, pre ukrytie dobytka pri nepriaznivom počasí a jedna by 

slúžila pre jeho potrebu. Na uvedenom pozemku chce chovať max. 

5 ks mladých býčkov. Pozemok bude oplotený elektrickým 

ohradníkom. Poslanci OZ nemali voči uvedenému žiadne námietky, 

pozitívum vidia v tom, že pozemok bude upravený a pravidelne 

budú vykášané aj okolité pozemky. 
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Uznesenie č.66/2012 

OZ v Kátove schvaľuje umiestnenie 3 ks mobilných buniek na pozemku 

parc.č.927, ktoré budú slúžiť na chov hovädzieho dobytka, a to 

pánovi Jozefovi Prošvicovi, trvale bytom Vrádište 230. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 7 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 

 

b) verejné osvetlenie: v tomto bode informovala starostka obce 

poslancov OZ o vyjadreniach sa občanov k novému VO. Reakcie 

občanom na VO sú zväčša pozitívne, no nájdu sa i občania, 

ktorým vadia určité veci. Napríklad niektorým občanom vadí, že 

svetlom neosvetľuje vchod do domu alebo dvor. VO osvetlenie 

nezabezpečuje osvetľovanie domov a dvorov RD, ale účelom je 

osvetľovať chodníky a miestne komunikácie. Ďalej predložila 

ústnu sťažnosť pána Romana Pálku, ktorý upozornil na to, že 

pred jeho RD nie je vôbec VO. Na uvedené poslanci OZ 

odpovedali, že v tejto časti sa neplánovalo s VO a pán Pálka 

bol na uvedené upozornený pri žiadosti o výstavbu svojho RD 

v tejto časti a súhlasil s tým, že všetky inžinierske siete si 

vybuduje na vlastné náklady a nebude od obce požadovať 

vybudovanie MK a VO. Starostka obce ďalej poslancov OZ 

upozornila, že až budú osadené všetky svietidlá upraví sa ich 

sklon (hlavne v časti obce CHALUPY). Starostka obce tiež 

predložila návrh pána Jaroslava Kotvana o doplnenie VO na ceste 

k železničnej stanici (1 ks). Starostka tiež navrhla umiestniť 

takéto svetlo aj do dvor MŠ. Poslanci OZ odporučili starostke 

obce, aby zistila, za akú cenu sa uvedené dá zrealizovať. 

c) Kátovské jazero: dňa 14.12.2012 bola na OcU Kátov doručená 

žiadosť „Petičného výboru“ zastúpeného pánom Imrichom Baránkom, 

v ktorom požadujú od obce úpravu obecného mosta cez jazero. 

Petičný výbor navrhuje dve riešenia úpravy mosta, a to 

vybudovať stavidlá (prepusty) alebo vybudovať prahy pri 

mostoch. Poslanci OZ uviedli, že uvedené by dalo budovať len so 

súhlasom povodia Dunaja. Ďalej navrhli samostatné riešenie 

tohto problému a odporučili prizvať Ing. Miroslava Čulena. 

 

 

Uznesenie č.67/2012 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 6 b) až 6 c). 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

     starostka obce                        overovatelia zápisnice 
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Výpis uznesení OZ 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2012 

 

 

 

Uznesenie č.61/2012 

OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 

 

Uznesenie č.62/2012 

OZ v Kátove schvaľuje programový rozpočet na rok 2013, a to 

nasledovne: 

 

Bežné príjmy: 164 326,00 €          Bežné výdavky: 164 326,00 € 

Kapitálové príjmy: 80 000,00 €      Kapitálové výdavky: 116 638,00 € 

 

Uznesenie č.63/2012 

OZ v Kátove berie na vedomie programový rozpočet na rok 2014, 2015. 

 

Uznesenie č.64/2012 

OZ v Kátove schvaľuje VZN č.2/2012 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátov. 

 

Uznesenie č.65/2012 

OZ v Kátove schvaľuje druhú zmenu rozpočtu vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č.1/2012 v zmysle ustanovenia § 

14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu: 

 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2012  

v € 

Návrh na  

2. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2012 v € 

2. zmena 

rozpočtu na 

rok 2012 

v € 

Bežné príjmy 174286,00 + 1406,00 175692,00 

Kapitálové príjmy 110400,00 0,00 110400,00 

Finančné operácie príjmové  121300,00 0,00 121300,00 

Príjmy spolu 405986,00 + 1406,00 407392,00 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2012  

v € 

Návrh na  

2. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2012 v € 

2. zmena 

rozpočtu na 

rok 2012 

v € 

Bežné výdavky 174286,00 + 1406,00 175692,00 

Kapitálové výdavky 96638,00 0,00 96638,00 

Finančné operácie výdavkové 0,00 0,00 0,00 

Výdavky spolu 270924,00 + 1406,00 272330,00 
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Uznesenie č.66/2012 

OZ v Kátove schvaľuje umiestnenie 3 ks mobilných buniek na pozemku 

parc.č.927, ktoré budú slúžiť na chov hovädzieho dobytka, a to 

pánovi Jozefovi Prošvicovi, trvale bytom Vrádište 230. 

 

 

Uznesenie č.67/2012 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 6 b) až 6 c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      starostka obce                       overovatelia zápisnice 


