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ZÁPISNICA 

z OZ konaného dňa 12.09.2013 

 

                     

Prítomní poslanci: 6                                Ospravedlnení: 0 

                                                                                                               

                                                  

Overovatelia: p. Baránek, p.Nízka 

 

Starostka obce na úvod doplnila program zasadnutia na základe 

žiadosti riaditeľky MŠ Kátov o dva body, a to „Hodnotiacu správu o 

výsledkoch výchovno-vzdelávacej činností a podmienkach školského 

zariadenia za školský rok 2012/13“ a „Plán práce MŠ Kátov na školský 

rok 2013/2014“ a tiež o bod na základe žiadosti poslanca OZ, Andreja 

Iršu, a to „Založenie čiernej skládky“. 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Kontrola uznesení. 
3. MŠ Kátov výmena oblokov – informácia. 
4. IBV lokalita „ŽLIABKY“ predaj pozemku – schválenie. 
5. Kvetinové dni 2014. 
6. Verejné osvetlenie. 
7. Hodnotiaca správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činností a 

podmienkach školského zariadenia za školský rok 2012/13. 

8. Plán práce MŠ Kátov na školský rok 2013/2014. 
9. Založenie čiernej skládky. 
10. Rôzne. 

 

 

Uznesenie č.50/2013 

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 informovala starostka obce poslancov OZ o uzneseniach, 

ktoré mali byť splnené do dnešného zasadnutia. Jedná sa o riešenie 

verejného svetlenia, nakoľko Mgr.Sedlák je odcestovaný a nemôže sa 

zúčastniť zasadnutie, presúva sa bod č.6 na ďalšie zasadnutie 

(10/2013). 

 

 

K bodu 3 

Starostka obce požiadala informovala poslancov o prebehnutých 

prácach na budove MŠ, boli vymenené obloky a vchodové dvere. Navyše 

sa musel upraviť vchod do budovy MŠ, musel byť navýšený a položená 
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je tiež nová vonkajšia dlažba (protišmyková). Starostka obce ďalej 

poslancov informovala o tom, že v MŠ je nová učiteľka, nakoľko 

p.Lívia Bartalská je po úraze stále PN. 

 

Uznesenie č.51/2013 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prebehnutých prácach na 

budove MŠ a to výmene oblokov a vchodových dverí. 

 

 

K bodu 4 

 

V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ, že 2.9.2013 sa 

uskutočnilo otváranie obálok „Obchodnej verejnej súťaže na predaj 

stavebných pozemkov v lokalite „ŽLIABKY“ v k.ú. Kátov, komisiou 

zloženou z 3 členov. Do 12,00 hod. 30.08.2013 bola na obec Kátov 

doručená len 1 obálka s označením „OVS pozemok č.20 IBV ŽLIABKY – 

neotvárať“, a to od jedného súťažiaceho: p. Erik Kromerinský 

a manželka Beáta Kromerinská rod. Brdečková, obaja bytom 909 01 

Skalica, Zápotočná č.1. Komisia skonštatovala, že doručená obálka 

obsahovala predpísané náležitosti uvedené v „Súťažných podmienkach“ 

a bola tiež na účet obce zložená zábezpeka vo výške 20% z ceny 

pozemku (24817 € - 20% 4963,40 €). Jedná sa o predaj stavebného 

pozemku parc.č.434/41, pozemok č.20 (orná pôda), vo výmere 1079 m2, 

ktorý bol oddelený geometrickým plánom č.20/2006, vypracovaný GEOMA 

s.r.o., 909 01 Skalica, Potočná 15. 

 

Uznesenie č.52/2013 

OZ v Kátove schvaľuje predaj pozemku parc.č.434/41 (pozemok č.20) – 

orná pôda – o výmere 1079 m2, oddelený GP č.20/2006 (vypracovaný: 

GEOMA s.r.o., 909 01 Skalica, Potočná 15) za cenu 23,- €/m2, čo je 

celkom 24 817,- € (slovom: dvadsaťštyritisíc osemstosedemnásť eur), 

a to p.Erikovi Kromerinskému a manželke Beáte Kromerinskej, 

rod.Brdečkovej, obaja bytom 909 01 Skalica, Zápotočná 1, za účelom 

výstavby rodinného domu. 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 6 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

K bodu 5 

 

a) Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe schváliť 

termín Kvetinových dní na rok 2014. Poslankyňa OZ, Jana Nízka, 

navrhla, aby sa stanovil pevný termín Kvetinových dní, a to 

napr. každý druhý víkend v máji, aby sa každoročne nemusel 

termín schvaľovať. S uvedeným súhlasili všetci poslanci OZ 

a súčasne navrhli schváliť termín Kvetinových dní na rok 2014. 

Termín Kvetinových dní pre rok 2014 sa stanovil na 10.mája. 

Starostka obce požiadala poslancov Oz, aby pristúpili 

k hlasovaniu za uvedené návrhy. 
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Uznesenie č.53/2013 

OZ v Kátove schvaľuje termín konania podujatia Kvetinové dni v roku 

2014 na 10.mája. 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 6 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č.54/2013 

OZ v Kátove schvaľuje termín konania Kvetinových dní počnúc rokom 

2015, a to každoročne vždy druhý víkend v máji. 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 6 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

b) Poslanec OZ, Andrej Irša, predložil ponuku pána Vladimíra 

Chrenku z Popudinských Močidlan, v ktorej je uvedený predbežný 

program vrátane organizačného zabezpečenia. V programe boli 

zmienené konkrétne hudobné telesá a alternatívy (na určený čas 

hodinu 2 až 4). Ďalej bolo zmienené zabezpečenie areálu SBS, 

stanu pre 500 ľudí (pre prípad nepriaznivého počasia), vydanie 

plagátov, použitie billboardov a médií k propagácii podujatia. 

Poslanci OZ skonštatovali, že ponuka je síce zaujímavá, ale 

program sa im zdá príliš obsiahli. Poverili starostku obce, aby 

oslovila ďalšie firmy ( p. Kovárik Holíč, M.I.C Skalica), ktoré 

by predložili svoje ponuky na zabezpečenie programu ku 

Kvetinovým dňom. 

 

Uznesenie č.55/2013 

OZ v Kátove berie na vedomie ponuku Vladimíra Chrenku na 

zabezpečenie programu na podujatie Kvetinové dni 2014. 

 

 

K bodu 6 

 

Starostka obce oznámila poslancom OZ, že bod 6 – verejné osvetlenie 

sa presúva na ďalšie zasadnutie OZ, ktoré sa bude v mesiaci 10/2013. 

Bod 6 sa posúva z dôvodu neúčasti Mgr. Sedláka, ktorý sa 

ospravedlnil, nakoľko je odcestovaný. 

 

 

K bodu 7 

 

V tomto bode starostka obce predložila poslancov OZ Hodnotiaca 

správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činností a podmienkach 

školského zariadenia za školský rok 2012/13. Uvedenú správu mali 
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poslanci k dispozícii na preštudovanie pred zasadnutím OZ. 

Riaditeľka MŠ Kátov, p. Danieliková, odpovedala poslancom na ich 

otázky a bližšie vysvetlila celú správu. 

 

Uznesenie č.56/2013 

OZ v Kátove berie ne vedomie „Hodnotiacu správu o výsledkoch 

výchovno-vzdelávacej činností a podmienkach školského zariadenia za 

školský rok 2012/13“. 

 

 

K bodu 8 

 

Starostka obce požiadala riaditeľku MŠ, p.Danielikovú, aby poslancom 

OZ predložila a vysvetlila „Plán práce MŠ Kátov na školský rok 

2013/2014“. Riaditeľka MŠ Kátov poslancom podrobne ozrejmila celý 

plán práce MŠ. Poslanec OZ, p.Andrej Irša, poukázal na nedostatok 

parkovacích miest pred MŠ a navrhol, či by nebolo vhodné upraviť 

plochu pre MŠ (smer Skalica – trávnatá plocha s ružami) na 

parkovanie osobných automobil rodičov detí. Ďalším návrhom bolo 

rozšíriť stávajúcu parkovaciu plochu, t.j. premiestniť oznamovaciu 

tabuľu a v tejto časti rozšíriť parkovaciu plochu. Poslanci OZ tiež 

odporučili, aby zamestnanci parkovali v areáli MŠ, čo by tiež 

uvoľnilo niekoľko parkovacích miest. Pán Viktor Klemon požiadal 

riaditeľku MŠ Kátov, aby mu na konkrétnych príkladoch vysvetlila, 

ako by sa mal rozvíjať areál MŠ. Na uvedené riaditeľka MŠ 

odpovedala, že napríklad jednou z jej predstáv je vybudovanie 

altánku v časti za škôlkou, kde by sa mohli vybudovať hracie kútiky, 

čo by zaisťovalo aj väčšiu bezpečnosť detí. Následne prebiehala 

diskusia, čo by bolo vhodné a možné vybudovať v areáli MŠ. 

 

Uznesenie č.57/2013 

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

2013/2014“. 

 

 

K bodu 9 

 

V tomto bode starostka obce informovala poslancov na upozornenie 

občanov, že za areálom MŠ a záhradami RD (od č.156 – 158) je 

založená čierna skládky. Občania z uvedených RD sem navážajú rôzny 

odpad, naposledy sem boli vyvezená strešná krytina. Pracovníci obce 

sem najskôr odnášali len pokosenú trávu z areálu MŠ, čo spôsobilo, 

že občania začali na túto trávu dovážať aj iný odpad. Občania 

poukázali na to, že v tejto skládke sa nachádza veľké množstvo 

kliešťov, čo je veľmi nebezpečné, lebo priamo za skládkou sa 

nachádza areál MŠ, kde sa hrávajú deti. Poslanci OZ odporučili 

starostke obce, oznámiť majiteľom uvedených RD, aby zo skládky 

poodvážali svoj odpad. V prípade, že uvedené neodstránia, bude sa 

postupovať podľa zákona. Obec po odstránení odpadu plochu dočistí 

a upraví mechanizmami.  

 

Uznesenie č.58/2013 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o riešení založenia čiernej 

skládky. 
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K bodu 10 

 

Rôzne 

 

a. OPLOTENIE DOM SMÚTKU: starostka obce požiadala poslancov OZ, 
aby sa vyjadrili k návrhom oplotenia domu smútku, ktoré boli 

predložené na zasadnutí 6.6.2013. Pán Viktor Klemon odporučil 

stránky výrobcu oplotenia Ploty Martinec (www.martinec.sk), kde 

by sa dalo vybrať vhodné oplotenie, ktoré je aj cenovo 

dostupné. Oplotenie domu smútku sa rieši z dôvodu neustáleho 

schádzania sa v týchto priestoroch, kde sa nevhodne správajú, 

znečisťujú okolie DS a rušia nočný pokoj. Starostka obce ďalej 

informovala o tom, že uvedené nahlasovala na polícii SR, po 

nahlásení prechádzajú hliadky častejšie obcou. Poslanci OZ 

poverili starostku obce, aby na uvedených web stránkach vybrala 

vhodné oplotenie a uvedené poslala poslancom OZ k nahliadnutiu. 

 

Uznesenie č.59/2013 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     starostka obce                        overovatelia zápisnice 

 

 

 

 

http://www.martinec.sk/
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Výpis uznesení OZ 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.09.2013 

 

 

 

Uznesenie č.50/2013 

OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 

 

 Uznesenie č.51/2013 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prebehnutých prácach na 

budove MŠ a to výmene oblokov a vchodových dverí. 

 

Uznesenie č.52/2013 

OZ v Kátove schvaľuje predaj pozemku parc.č.434/41 (pozemok č.20) – 

orná pôda – o výmere 1079 m2, oddelený GP č.20/2006 (vypracovaný: 

GEOMA s.r.o., 909 01 Skalica, Potočná 15) za cenu 23,- €/m2, čo je 

celkom 24 817,- € (slovom: dvadsaťštyritisíc osemstosedemnásť eur), 

a to p.Erikovi Kromerinskému a manželke Beáte Kromerinskej, 

rod.Brdečkovej, obaja bytom 909 01 Skalica, Zápotočná 1, za účelom 

výstavby rodinného domu. 

Uznesenie č.53/2013 

OZ v Kátove schvaľuje termín konania podujatia Kvetinové dni v roku 

2014 na 10.mája. 

 

Uznesenie č.54/2013 

OZ v Kátove schvaľuje termín konania Kvetinových dní počnúc rokom 

2015, a to každoročne vždy druhý víkend v máji. 

 

Uznesenie č.55/2013 

OZ v Kátove berie na vedomie ponuku Vladimíra Chrenku na 

zabezpečenie programu na podujatie Kvetinové dni 2014. 

 

Uznesenie č.56/2013 

OZ v Kátove berie ne vedomie „Hodnotiacu správu o výsledkoch 

výchovno-vzdelávacej činností a podmienkach školského zariadenia za 

školský rok 2012/13“. 

 

Uznesenie č.57/2013 

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

2013/2014“. 

 

Uznesenie č.58/2013 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o riešení založenia čiernej 

skládky. 

 

Uznesenie č.59/2013 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

      starostka obce                       overovatelia zápisnice 


