
ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 06.11.2014

                    
Prítomní poslanci: 7                                Ospravedlnení: 0
  
                                                 
Overovatelia: p.Nízka, p.Veselská

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola uznesení.
3. Zásady  hospodárenia  s finančnými  prostriedkami  obce  Kátov  – 

schválenie.
4. SPF Bratislava – kúpa pozemku cesta IBV.
5. Rozpočet na rok 2015 – schválenie.
6. Hodnotiaca  správa  o výsledkoch  výchovno-vzdelávacej  činnosti 

a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2013/14 – 
schválenie.

7. Žiadosť  o schválenie  prevádzkového  času  –  BLACHOTRAPEZ, 
s.r.o., Tvrdošín.

8. Rôzne.

Uznesenie č.39/2014
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.

Hlasovanie:

za uvedené uznesenie: 7

proti uvedenému uzneseniu: 0

zdržali sa hlasovania: 0

K     bodu 2  

Z predchádzajúceho zasadnutia neboli na kontrolu žiadne uznesenia.

K     bodu 3  

V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie 
„Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kátov“, ktoré 
boli  poslancom  doručené  na  preštudovanie  pred  zasadnutím  OZ. 
Poslanci  OZ  nemali  žiadne  pripomienky  a podnety  na  doplnenie 
uvedených zásad a preto sa pristúpilo k hlasovaniu.

Uznesenie č.40/2014
OZ  v Kátove  schvaľuje  „Zásady  hospodárenia  s finančnými 
prostriedkami obce Kátov“.
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Hlasovanie:

za uvedené uznesenie: 7

proti uvedenému uzneseniu: 0

zdržali sa hlasovania: 0

K     bodu 4  

Starostka  obce  predložila  poslancov  OZ,  aby  sa  vyjadrili  k 
schváleniu výkupu pozemku parc.č.382 o výmere 960 m2 v k.ú. Kátov 
od SPF Bratislava, ktorý ponúkol cenu 14,00 €/m2. Jedná sa o pozemok 
pre miestu komunikáciu v lokalite ŽLIABKY a zostávajúce dva stavebné 
pozemky o celkovej výmere 960 m2. Starostka obce ďalej informovala 
poslancov OZ, že jednala s Ing. Vágnerom zo SPF Senica, podľa jeho 
názoru  žiadosť  obce  o zníženie  uvedenej  ceny  za  m2  pozemku  je 
bezpredmetná. Uvedená cena je vysoká hlavne z toho dôvodu, že obec 
nemá  vypracovaný  „Územný  plán“,  ktorého  vypracovanie  nebolo  zo 
strany poslancov OZ schválené. Poslanci OZ i tak trvali na tom, aby 
obec poslal oficiálnu žiadosť na zníženie ceny za uvedený pozemok. 
Poslanec OZ, Andrej Irša, k uvedenému poznamenal, že vždy bol za 
vypracovanie a schválenie „Územného plánu obce Kátov“, a preto sa 
zdrží hlasovania. S týmto názorom sa stotožnil aj ďalší poslanec OZ, 
Jan Horný, ktorý bol tiež vždy za vypracovanie potrebných dokumentov 
pre obec. Poslanec OZ, Marián Klemon, navrhol, aby sa teda nechal 
vypracovať územný plán obce, na čo mu odpovedala starostka obce, že 
vypracovanie takéhoto plánu trvá aj niekoľko rokov, že je to veľmi 
náročný a podrobný dokument. Na uvedené tiež reagovala Ing. Mgr. 
Gabriela Gergelová, ktorá ozrejmila, že ak by sa aj dal vypracovať 
územný plán, nemalo by to spätnú platnosť a stanovisko k odpredaju 
pozemku  sa  zo  strany  SPF  nezmení.  Poslanec  OZ,  Jozef  Bránek, 
navrhol, aby sa obec neunáhlila, že navrhnutá cena platí rok a že je 
treba skúsiť žiadať o nižšiu cenu. Polankyňa OZ, Alena Hlubocká, 
súhlasila  s návrhom  pána  Baránka.  Poslankyne  OZ,  Jolana  Veselská 
a Jana Nízka, boli za to, aby sa pozemok odkúpil aj za uvedenú cenu 
a mohla sa dokončiť plánovaná cesta v uvedenej lokalite a umožniť 
občanom, ktorý v tejto lokalite žijú lepší prístup k rodinným domom. 
Starostka preto dala o uvedenom hlasovať.

Uznesenie č.41/2014
OZ v Kátove schvaľuje kúpu pozemku parc.č.384 o výmere 960 m2 v cene 
14,00 €/m2 od SPF Bratislava. 

Hlasovanie:

za uvedené uznesenie: 2 (p.Nízka, p.Veselská)

proti uvedenému uzneseniu: 0

zdržali sa hlasovania: 5 (p.Baránek, p.Horný, p.Hlubocká, p.Irša, 
p.Klemon)

Uvedené uznesenie nebolo schválené.
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K     bodu 5  

Starostka obce požiada poslancov OZ, aby sa vyjadrili k predloženému 
návrhu  rozpočtu  na  roky  2015,  2016  a 2017.  Návrh  rozpočtu  bol 
poslancom  OZ  poslaný  na  preštudovanie  pred  zasadnutím  OZ  a bol 
vyvesený na oznamovacej tabuli obce. 

Uznesenie č.42/2014
OZ v Kátove schvaľuje rozpočet podľa prílohy na rok 2015:

Rozpočet na 
rok 2015

v €
Príjmy spolu 216 279,41
Bežné príjmy 172 142,41
Kapitálové príjmy 441 37,00
Finančné operácie príjmové 0,00
Výdavky spolu
Bežné výdavky 172 142,41
Kapitálové výdavky 44 137,00
Finančné operácie výdavkové 0,00
Hospodárenie obce 0,00

Hlasovanie:

za uvedené uznesenie: 7

proti uvedenému uzneseniu: 0

zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.43/2014
OZ v Kátove berie na vedomie viacročný rozpočet podľa prílohy  na 
roky 2016 – 2017:

Rozpočet na 
rok 2016

v €

Rozpočet na 
rok 2017

v €
Príjmy spolu 218 442,16 218 442,16
Bežné príjmy 173 863,79 173 863,79
Kapitálové príjmy 44 578,37 44 578,37
Finančné operácie príjmové 0,00 0,00
Výdavky spolu 218 442,16 218 442,16
Bežné výdavky 173 863,79 173 863,79
Kapitálové výdavky 44 578,37 44 578,37
Finančné operácie výdavkové 0,00 0,00
Hospodárenie obce 0,00 0,00

K     bodu 6  
V tomto bode starostka obce požiadala starostka obce riaditeľku MŠ 
Kátov, Denisu Danielikovú, aby v stručnosti poslancov OZ informovala 
o predloženej „Hodnotiacej správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacej 
činnosti a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2013/14“. 
Uvedená  správa  bola  poslancom  OZ  poslaná  na  preštudovanie  pred 
zasadnutím OZ. Riaditeľka MŠ v krátkosti zhrnula podstatu uvedenej 
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správy,  taktiež  oznámila,  že  sa  riešili  niektoré  pripomienky  zo 
strany  pána  Viktora  Klemona  ml.  a bolo  dohodnuté  spoločné 
stretnutie,  kde  budú  určité  veci  riešené.  Riaditeľka  MŠ  Kátov 
poďakovala starostke obce a poslancom OZ za doterajšiu spoluprácu 
a popriala im veľa úspechov v nadchádzajúcich voľbách. Poslanci Oz 
nemali k predloženému dokumentu žiadne pripomienky, ani požiadavky 
na doplnenie, a preto sa pristúpilo k hlasovaniu.

Uznesenie č.44/2014
OZ  v Kátove  schvaľuje  „Hodnotiacu  správu  o výsledkoch  výchovno-
vzdelávacej činnosti a podmienkach školského zariadenia za školský 
rok 2013/14“.

Hlasovanie:

za uvedené uznesenie: 7

proti uvedenému uzneseniu: 0

zdržali sa hlasovania: 0

K     bodu 7  

Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť firmy BLACHOTRAPEZ 
s.r.o.  Tvrdošín,  v ktorej  žiadajú  o schválenie  prevádzkového  času 
vzorkovej predajne strešných krytín a klampiarskych doplnkov, ktorá 
sa nachádza na adrese Kátov 189 (trafostanica). Prevádzkový čas by 
mal byť nasledovný: pondelok až piatok od 7 do 17 hodiny, sobota od 
7  do  12  hodiny.  Poslanci  nemali  k uvedeným  hodinám  žiadne 
pripomienky.

Uznesenie č.45/2014
OZ v Kátove schvaľuje prevádzkový čas vzorkovej predajne strešných 
krytín  a klampiarskych  doplnkov,  so  sídlom  Kátov  189,  ktorej 
prevádzkovateľom  je  BLACHOTRAPEZ,  s.r.o.,  027  44  Tvrdošín, 
Vojtaššákova 604, a to nasledovne: pondelok až piatok od 7 do 17 
hodiny, v sobotu od 7 do 12 hodiny.

Hlasovanie:

za uvedené uznesenie: 7

proti uvedenému uzneseniu: 0

zdržali sa hlasovania: 0

K     bodu 8  

Rôzne

a) HODY: starostka obce informovala poslancov OZ, že hody  budú 
9.11.  (nedeľa)  a že  sú  pozvaní  muzikanti,  lunapark  sa 
neobjednal, kvôli počasiu
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b) OPLOTENIE  MŠ:  v tomto  bode  starostka  obce  poslancom  OZ 
oznámila, že oplotenie MŠ je dokončené a v parku pri katovi je 
hotová dlažba a upravené okolie

c) PROJEKT  MŠ:  starostka  obce  informovala,  že  zatiaľ   nie  sú 
výsledky, malo by sa rozhodovať až po komunálnych voľbách

Uznesenie č.46/2014
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 8 a) až 8 c).

d) Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť o preplatenie 
dovolenky, nakoľko sa blížia komunálne voľby. Starostka obce má 
36  dní  zostatok  dovolenky,  a preto  požiadala  o schválenie 
preplatenie 20 dní z uvedenej dovolenky.

Uznesenie č.47/2014
OZ v Kátove schvaľuje preplatenie 20 dní dovolenky starostke obce, 
Terézii Kučerovej, bytom 908 49 Kátov č.22.

Hlasovanie:

za uvedené uznesenie: 6

proti uvedenému uzneseniu: 0

zdržali sa hlasovania: 1 (p.Hlubocká)

.............................           ............................
     starostka obce                        overovatelia zápisnice

Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 06.11.2014

Uznesenie č.39/2014
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OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.

Uznesenie č.40/2014
OZ  v Kátove  schvaľuje  „Zásady  hospodárenia  s finančnými 
prostriedkami obce Kátov“.

Uznesenie č.41/2014
OZ  v Kátove  neschvaľuje  kúpu  pozemku  parc.č.384  o výmere  960  m2 
v cene 14,00 €/m2 od SPF Bratislava. 

Uznesenie č.42/2014
OZ v Kátove schvaľuje rozpočet podľa prílohy na rok 2015:

Rozpočet na 
rok 2015

v €
Príjmy spolu 216 279,41
Bežné príjmy 172 142,41
Kapitálové príjmy 441 37,00
Finančné operácie príjmové 0,00
Výdavky spolu
Bežné výdavky 172 142,41
Kapitálové výdavky 44 137,00
Finančné operácie výdavkové 0,00
Hospodárenie obce 0,00

Uznesenie č.43/2014
OZ v Kátove berie na vedomie viacročný rozpočet podľa prílohy  na 
roky 2016 – 2017:

Rozpočet na 
rok 2016

v €

Rozpočet na 
rok 2017

v €
Príjmy spolu 218 442,16 218 442,16
Bežné príjmy 173 863,79 173 863,79
Kapitálové príjmy 44 578,37 44 578,37
Finančné operácie príjmové 0,00 0,00
Výdavky spolu 218 442,16 218 442,16
Bežné výdavky 173 863,79 173 863,79
Kapitálové výdavky 44 578,37 44 578,37
Finančné operácie výdavkové 0,00 0,00
Hospodárenie obce 0,00 0,00

Uznesenie č.44/2014
OZ  v Kátove  schvaľuje  „Hodnotiacu  správu  o výsledkoch  výchovno-
vzdelávacej činnosti a podmienkach školského zariadenia za školský 
rok 2013/14“.

Uznesenie č.45/2014
krytín  a klampiarskych  doplnkov,  so  sídlom  Kátov  189,  ktorej 
prevádzkovateľom  je  BLACHOTRAPEZ,  s.r.o.,  027  44  Tvrdošín, 
Vojtaššákova 604,a to nasledovne: pondelok až piatok od 7 do 17 
hodiny, v sobotu od 7 do 12 hodiny.

Uznesenie č.46/2014
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 8 a) až 8 c).

Uznesenie č.47/2014
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OZ v Kátove schvaľuje preplatenie 20 dní dovolenky starostke obce, 
Terézii Kučerovej, bytom 908 49 Kátov č.22.

............................           .............................
      starostka obce                       overovatelia zápisnice
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