ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 20.11.2013

Prítomní poslanci: 5

Ospravedlnení: p. Baránek

Overovatelia: p. Nízka, p. Veselská

Program zasadnutia:
1. Upozornenie prokurátora.
2. Oplotenie domu smútku - informácia.
3. Kvetinové dni 2014.
Uznesenie č.66/2013
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Hlasovanie:
za prijatie uvedeného uznesenia hlasovalo: 5
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 1
Starostka obce informovala poslancov OZ o upozornení prokurátora Pd
64/13-3, podľa § 28 ods. 1 zákona 153/2001 Z. z. o prokuratúre
v znení nesk. predpisov, podanému dňa 28.10.2013 v rámci preskúmania
zákonnosti postupu a rozhodovania obecného zastupiteľstva v Kátove
pri hospodárení s majetkom obce podľa ustanovení § 9 ods.2 písm. b/,
§ 9a ods.2 písm. b/, § 9a ods. 5 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obce
v znení nesk. predpisov. V uvedenom upozornení prokurátor upozorňuje
na nedostatky, ktoré boli vykonané. Poslanci mohli do vedeného
rozhodnutia nahliadnuť.
Uznesenie č.67/2013
OZ v Kátove schvaľuje:
1) Obecné zastupiteľstvo v Kátove vyhovuje upozorneniu prokurátora,
Pd 64/13-3, podľa § 28 ods. 1 zákona 153/2001 Z. z. o prokuratúre
v znení
nesk.
predpisov,
podanému
dňa
28.10.2013
v rámci
preskúmania
zákonnosti
postupu
a rozhodovania
obecného
zastupiteľstva v Kátove
pri hospodárení s majetkom obce podľa

ustanovení § 9 ods.2 písm. b/, § 9a ods.2 písm. b/, § 9a ods. 5
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení nesk. predpisov.
2) V súlade s návrhovou časťou upozornenia prokurátora bude
obecné
zastupiteľstvo v Kátove pri schvaľovaní prevodov majetku obce
postupovať v súlade s ustanoveniami § 9 ods.2 písm. b/, § 9a
ods.2 písm. b/, § 9a ods. 5 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obce
v znení nesk. predpisov.
Hlasovanie:
za prijatie uvedeného uznesenia hlasovalo: 5
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 2
V tomto bode informovala starostka obce poslancov OZ o tom, že
12.11.2013 sa uskutočnilo otváranie obálok na obstaranie zákazky
s nízkou hodnotou „Oplotenie domu smútku“. Do 11.11.2013 bola
doručená na OcU len 1 obálka s označením „Dom smútku – neotvárať“,
a to od jedného sťažiaceho: INOX STAV s.r.o., 908 49 Prietržka 108.
Komisia skonštatovala, že doručená obálka obsahovala predpísané
náležitosti. Celková cena v uvedenej ponuke je 5047,00 €. Súťažnú
ponuku, ktorú predložila spoločnosť INOX STAV s.r.o., 908 49
Prietržka 108 verejný obstarávateľ akceptoval a vyhodnotil ju ako
úspešnú. Na základe zrealizovaného prieskumu trhu a vyhodnotenia
ponúk bude s úspešným uchádzačom uzatvorená kúpna zmluva.
Uznesenie č.68/2013
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o otváraní obálok
obstaranie zákazky s nízkou hodnotou „Oplotenie domu smútku“.

na

K bodu 3
Starostka
obce
požiadala
poslancov
OZ,
aby
sa
vyjadrili
k predloženým ponukám od p. Vladimíra Chrenku a p. Macháčka, ktoré
sa týkali organizovania podujatia „Kvetinové dni 2014“. Pán Felix
Sloboda položil podstatnú otázku, prečo obec zamýšľa prenechať
organizovanie podujatia „Kvetinové dni 2014“ tretím osobám. Na
uvedené reagoval poslanec OZ, Andrej Irša, ktorý vysvetlil, že obec
by sa vzdala len organizovania kultúrneho programu, ktorý je vždy
pre obec stratový, čo obec finančne zaťažuje. Pán Sloboda
skonštatoval,
že
podľa
uverejneného
finančného
vyúčtovanie
„Kvetinových
dní
2013“
najväčšou
výdavkovou
položkou
boli
účinkujúci. Ďalej informoval o tom, že program v takomto rozsahu by
sa dal urobiť i za menšiu finančnú čiastku cca 1000,00 €. Ďalej
navrhol, aby sa upravila cena tomboly a mierne navýšiť cenu aj za
predajné miesta. Potom prebiehala diskusia k uvedenej téme, po
ktorej požiadala poslancov o vyjadrenie sa k uvedenému. Poslanci OZ

skonštatovali, že by bolo dobré, aby podujatie „Kvetinové dni 2014“
organizovala výhradne obec Kátov.
Uznesenie č.69/2013
OZ v Kátove schvaľuje, aby podujatie „Kvetinové dni 2014“ kompletne
zorganizovala obec Kátov, tak ako aj v minulých rokoch.
Hlasovanie:
za prijatie uvedeného uznesenia hlasovalo: 4
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 1 (p. Irša)

...........................
starostka obce

.............................
overovatelia zápisnice

Výpis uznesení OZ
z mimoriadneho zasadnutia konaného
dňa 20.11.2013

Uznesenie č.66/2013
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.

Uznesenie č.67/2013
OZ v Kátove schvaľuje:
3) Obecné zastupiteľstvo v Kátove vyhovuje upozorneniu prokurátora,
Pd 64/13-3, podľa § 28 ods. 1 zákona 153/2001 Z. z. o prokuratúre
v znení
nesk.
predpisov,
podanému
dňa
28.10.2013
v rámci
preskúmania
zákonnosti
postupu
a rozhodovania
obecného
zastupiteľstva v Kátove
pri hospodárení s majetkom obce podľa
ustanovení § 9 ods.2 písm. b/, § 9a ods.2 písm. b/, § 9a ods. 5
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení nesk. predpisov.
4) V súlade s návrhovou časťou upozornenia prokurátora bude
obecné
zastupiteľstvo v Kátove pri schvaľovaní prevodov majetku obce
postupovať v súlade s ustanoveniami § 9 ods.2 písm. b/, § 9a
ods.2 písm. b/, § 9a ods. 5 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obce
v znení nesk. predpisov.
Uznesenie č.68/2013
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o otváraní obálok
obstaranie zákazky s nízkou hodnotou „Oplotenie domu smútku“.

na

Uznesenie č.69/2013
OZ v Kátove schvaľuje, aby podujatie „Kvetinové dni 2014“ kompletne
zorganizovala obec Kátov, tak ako aj v minulých rokoch.

.......................
starostka obce

.................................
overovatelia zápisnice

