
ZÁPISNICA 

z mimoriadneho zasadnutia OZ 

konaného dňa 24.10.2013 

 

  
Prítomní poslanci: 6                                Ospravedlnení: 0 

 

 

Overovatelia: p. Hlubocká, p. Irša 

  

  

     

Program zasadnutia: 

 

 

1. Projekt z „Programu obnovy dediny“. 
2. Druhá zmena rozpočtu – schválenie. 
3. Oplotenie domu smútku. 

 

 

 

Uznesenie č.62/2013 

OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za prijatie uvedeného uznesenia hlasovalo: 6 

 

proti: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

 

K bodu 1 

 

Starostka obce privítala prítomných poslancov a Ing. Annu Dobruckú, 

ktorá prítomným predstavila prezentáciu ohľadom smerovania obce 

Kátov a súčasne predstavila všetky potrebné dokumenty, ktoré by mala 

mať každá obec pre svoje plánovanie. Ďalej informovala o tom, že 

obce do 2000 obyvateľov v súčasnosti nepotrebujú mať vypracovaný 

územný plán obce, ale podľa pripravovaného zákona by sa povinnosť 

mať územný plán týkala aj obcí do 2000 obyvateľov. V súčasnosti 

tieto obce využívajú ako alternatívnu možnosť urbanistickú štúdiu 

(cca 8 – 9000 €). Vo svojej prezentácii Ing. Dobrucká predložila 

možnosti smerovania obce Kátov a veľmi zaujímavo a kvalifikovane 

vysvetlila, čo je najväčším problémom obcí v oblasti plánovania 

výstavby a výsadby a usporiadania zelene v obciach. Súčasne 

poslancov OZ informovala o tom, že pokiaľ má obec v pláne čerpať 

finančné prostriedky z eurofondov, k žiadostiam je vždy potrebný 

niektorý z uvedených dokumentov. Poslanec OZ, Andrej Irša, 

informoval prítomných, že do konca októbra 2013 je možné podať 

projekt z „Programu obnovy dediny“ a môže byť spracovaný práve na 

vypracovanie urbanistickej štúdie. Ďalej uviedol, že podľa neho je 



veľmi výhodné podať žiadosť na vypracovanie urbanistickej štúdie, 

ktorá by bola pre obec „manuálom“, podľa ktorého by sa obec mala 

riadiť pri výsadbe zelene, pri vypracovávaní novej IBV a pod.. ďalej 

poslanec OZ, Andrej Irša, upozornil prítomných, že ak obec nebude 

mať vypracovanú takúto štúdiu, nebude môcť vôbec žiadať o finančné 

prostriedky z eurofondov, nakoľko jednou z podmienok pri podávaní 

žiadostí je, aby obec mala vypracovaný buď územný plán alebo 

urbanistickú štúdiu, poprípade niektorý z ďalších dokumentov. Pán 

Viktor Klemon k uvedenému poznamenal, že sa musí veľmi dobre zvážiť, 

či obec vynaloží finančné prostriedky na vypracovanie urbanistickej 

štúdie a ako áno, tak by sa mala využívať inak by to nemalo význam 

a stratil by sa i celkový zmysel. Poslanec OZ, Marián Klemon, 

poznamenal, že podľa jeho názoru je lepšie používať „zdravý 

sedliacky rozum“ (tak ako naši predkovia), pri výsadbe zelene v obci 

i pri iných rozhodovaniach, ako vypracovávať „manuál“, ktorým by sa 

mala obec riadiť. Ďalej navrhol, že je za, aby obec podala žiadosť z 

„Programu obnovy dediny“ na vypracovanie urbanistickej štúdie 

a v prípade, že získané finančné prostriedky nebudú v očakávanej 

výške (cca 5000 €), obec nemusí podpísať zmluvu. Nasledovala 

diskusia k uvedenej téme, v ktorej Ing. Dobrucká odborne a 

kvalifikovane odpovedala na všetky otázky prítomných. Následne 

požiadala starostka obce, aby sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č.63/2013 

OZ v Kátove schvaľuje podanie projektu z „Programu obnovy dediny“ na 

vypracovanie urbanistickej štúdie. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za prijatie uvedeného uznesenia hlasovalo: 5 

 

proti: 1 (Klemon) 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

K bodu 2 

 

V tomto bode informovala členka FaRK, Ing. Ivana Chrenková, že na 

základe zvýšenia položiek v príjmovej časti bežného rozpočtu ( 

dividendy BVS a.s.) je potrebné vykonať druhú zmenu rozpočtu. 

V príjmovej časti bežného rozpočtu (BP) bude rozpočtovaná položka 

211003 dividendy v celkovej výške 1705,75 €. Súčasne bude upravená 

i výdavková časť rozpočtu (BV) o rovnakú sumu 1705,75 €, a to na 

položky, ktoré budú prečerpané. Z uvedeného vyplýva, že celkové 

navýšenie rozpočtu je v príjmovej i výdavkovej časti 1705,75 €. 

 

 

Uznesenie č.64/2013 

OZ v Kátove schvaľuje druhú zmenu rozpočtu vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č.2/2013 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 2013  

v € 

1. zmena 

rozpočtu  

na rok 2013 

v € 

Návrh na  

2. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2013 v € 

2. zmena 

rozpočtu na 

rok 2013 

v € 

Bežné príjmy 164326,00 173177,62 + 1705,75 174883,37 

Kapitálové príjmy 80000,00 80000,00 0,00 80000,00 

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

Príjmy spolu 244326,00 253177,62 + 1705,75 254883,37 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2013 

v € 

1. zmena 

rozpočtu  

na rok 2013 

v € 

Návrh na  

2. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2013 v € 

2. zmena 

rozpočtu na 

rok 2013 

v € 

Bežné výdavky 164326,00 173177,62 + 1705,75 174883,37 

Kapitálové výdavky 80000,00 80000,00 0,00 80000,00 

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

Výdavky spolu 244326,00 253177,62 + 1705,75 254883,37 

 

 

Hlasovanie: 

 

za prijatie uvedeného uznesenia hlasovalo: 6 

 

proti: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

 

K bodu 3 

 

Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili, ako sa má 

vyhlásiť výberové konanie na oplotenie domu smútku. Navrhované sú 

dve riešenia, a to: 1) postaví sa betónový základ z plotom (ako je 

pôvodné oplotenie cintorína) a železný plot sa použije z pôvodného 

oplotenia cintorína zo strany domu smútku + dvojkrídlová vstupná 

brána, 2) oplotenie domu smútku bude vyhotovené z plotových systémov 

z ocele vzor AW.10.60 + dvojkrídlová vstupná brána. Starostka dala 

o uvedenom hlasovať. 

 

Uznesenie č.65/2013 

 

1) OZ v Kátove schvaľuje vyhlásiť výberové konanie na vybudovanie 

oplotenia domu smútku a to tak, že sa postaví sa betónový základ 

z plotom (ako je pôvodné oplotenie cintorína) a železný plot sa 

použije z pôvodného oplotenia cintorína zo strany domu smútku + 

dvojkrídlová vstupná brána. 

 



 

Hlasovanie: 

 

za prijatie uvedeného uznesenia hlasovalo: 1 (Baránek) 

 

proti: 4 (Hlubocká, Irša, Nízka, Veselská) 

 

zdržali sa hlasovania: 1 (Klemon) 

 

 

 

2) OZ v Kátove schvaľuje vyhlásiť výberové konanie na vybudovanie 

oplotenia domu smútku a to tak, že oplotenie domu smútku bude 

vyhotovené z plotových systémov z ocele vzor AW.10.60 + 

dvojkrídlová vstupná brána. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za prijatie uvedeného uznesenia hlasovalo: 5 

 

proti: 1 (Baránek) 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      starostka obce                    overovatelia zápisnice 



Výpis uznesení OZ 

z mimoriadneho zasadnutia konaného  

dňa 24.10.2013 

 

 

Uznesenie č.62/2013 

OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 

 

Uznesenie č.63/2013 

OZ v Kátove schvaľuje podanie projektu z „Programu obnovy dediny“ na 

vypracovanie urbanistickej štúdie. 

 

Uznesenie č.64/2013 

OZ v Kátove schvaľuje druhú zmenu rozpočtu vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č.2/2013 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 2013  

v € 

1. zmena 

rozpočtu  

na rok 2013 

v € 

Návrh na  

2. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2013 v € 

2. zmena 

rozpočtu na 

rok 2013 

v € 

Bežné príjmy 164326,00 173177,62 + 1705,75 174883,37 

Kapitálové príjmy 80000,00 80000,00 0,00 80000,00 

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

Príjmy spolu 244326,00 253177,62 + 1705,75 254883,37 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2013 

v € 

1. zmena 

rozpočtu  

na rok 2013 

v € 

Návrh na  

2. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2013 v € 

2. zmena 

rozpočtu na 

rok 2013 

v € 

Bežné výdavky 164326,00 173177,62 + 1705,75 174883,37 

Kapitálové výdavky 80000,00 80000,00 0,00 80000,00 

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

Výdavky spolu 244326,00 253177,62 + 1705,75 254883,37 

 

 

Uznesenie č.65/2013 

OZ v Kátove schvaľuje vyhlásiť výberové konanie na vybudovanie 

oplotenia domu smútku a to tak, že oplotenie domu smútku bude 

vyhotovené z plotových systémov z ocele vzor AW.10.60 + dvojkrídlová 

vstupná brána. 

 

 

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

    starostka obce                   overovatelia zápisnice 


