ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 08.09.2014
Prítomní poslanci: 7

Ospravedlnení: 0

Overovatelia: p.Baránek, p.Irša
Pôvodný program bol priamo na zasadnutí OZ
„Predĺženie nájomnej zmluvy „HLINÍKY“ – žiadosť“.

doplnený

o bod

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola uznesení.
3. SPF Bratislava – kúpa pozemku cesta IBV.
4. Byt MŠ – nájomná zmluva.
5. Plot MŠ – výstavba nového plotu (časti).
6. Cesta č.III/4265 Kátov – informácia o riešení.
7. Projekt MŠ strecha, nadstavba, zateplenie – informácia.
8. Predĺženie nájomnej zmluvy „HLINÍKY“ – žiadosť.
9. Rôzne.
Uznesenie č.30/2014
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 boli na kontrolu nasledovné uznesenia:





uznesenie č.22/2014, v ktorom poslanci OZ poverili starostku
obce, aby vyhlásila výberové konanie na uvedenú rekonštrukciu
chodníka v MŠ a parku – starostka obce informovala poslancov
OZ, že bolo vyhlásené výberové konanie na uvedené práce
a najnižšiu cenovú ponuku podala firma Marek Belko, Kátov č.122
uznesenie č.26/2014, bod a), v ktorom sa poveruje starostka
obce informovať o odpovedi na sťažnosť ohľadom nekvalitného
asfaltu na komunikácii v časti od MŠ až po RD 183 – starostka
obce poslancom odpovedala, že uvedené sa bude riešiť v bode 6.
Dnešného zasadnutia.
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K bodu 3
V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ odpoveď zo SPF
Bratislava ohľadom predaja pozemku pre IBV lokalita „ŽLIABKY“, ktorý
zasahuje do dvoch pozemkov
cesty v uvedenej lokalite. SPF
Bratislava určuje cenu za odpredávaný pozemok vo výške 14,- €/m2.
Súčasne v liste uvádzajú, aby obec písomne oznámila, či uvedenú cenu
akceptuje a súčasne oznamujú, že predložená cenová ponuka je platná
1 rok. Starostka obce ďalej poslancom OZ oznámila, že pri výmere
pozemku 960 m2 by bola celková cena za pozemok vo výške 13 440,- €.
Starostka obce ďalej informovala poslancov obce o ďalších krokoch,
ktoré urobila pre to, aby bola zo strany SPF cena za m2 pozemku
znížená aspoň v časti po komunikáciou. Starostka obce ďalej navrhla
poslancom OZ, aby sa s písomnou odpoveďou počkalo do ďalšieho
zasadnutia OZ, ktoré ja naplánované na 11/2014. Poslanci OZ
skonštatovali, že uvedená cena je príliš vysoká a súhlasili
s návrhom starostky obce vyčkať s odpoveďou a pokúsiť sa uvedenú
cenu znížiť.
Uznesenie č.31/2014
OZ v Kátove berie na vedomie informácie o cene za kúpu pozemku pre
IBV lokalita „ŽLIABKY“ od SPF Bratislava.
K bodu 4
Starostka obce prečítala poslancom OZ žiadosti o pridelenie obecného
bytu do nájmu v budove MŠ Kátov. No obec boli doručené dve žiadosti,
a to od Marty Časovej, bytom Kátov č.133 a Dany Štefkovej, bytom
Holíč, D.Rapnta 1535/8. Poslanci OZ uvedené žiadosti prešetrili
a skonštatovali, že prvoradí sú občania z Kátova a rozhodli uvedený
byt prenajať Marte Časovej na jeden rok, a to od 8.9.2014 do
8.9.2015. cena za nájom bytu zostáva nezmenená, a to 230,- €
mesačne, pričom 130,-& je nájom a 100,- € energie.
Uznesenie č.32/2014
OZ v Kátove schvaľuje prenájom obecného bytu, nachádzajúceho sa
v budove MŠ, Kátov č.155, a to Marte Časovej, trvale bytom Kátov
č.133, na obdobie 1 rok (od 8.9.2014 do 8.9.2015) za cenu 230,€/mesiac.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
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K bodu 5
Starostka obce informovala poslancov OZ, že bol poškodený plot
v areáli MŠ. Statika pôvodného oplotenia (časti od autobusovej
stanice až po koniec plota smer Holíč) je narušená a hrozí jeho
spadnutie, a preto poslancom odporučila, aby sa táto časť urobila
celá nová (z bezpečnostných dôvodov). Starostka obce navrhla dva
spôsoby riešenia, a to postaviť nový plot buď z panelov alebo
tvárnic. Starostka obce ďalej poslancom OZ navrhla, že je potrebné
vybrať kritériá alebo variant, ktorý by sa mal použiť pre vyhlásenie
VO na uvedené práce. Poslanec OZ, p.Marián Klemon, navrhol, aby sa
urobilo verejné obstarávanie na obe navrhované varianty. S uvedeným
súhlasili aj ostatní poslanci OZ.
Uznesenie č.33/2014
OZ v Kátove schvaľuje výstavbu časti oplotenia v areáli MŠ Kátov
a vyhlásenia
vereného
obstarávania
na
obe
varianty
riešenia
oplotenia, a to variant z tvárnic a variant z panelov.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 6
V tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, že dňa 23.júna
2014 bola na obec doručená odpoveď TTSK na žiadosť ohľadom opravy
cesty
č.III/4265.
V uvedenej
odpovedi
kompetentní
pracovníci
skonštatovali a sondážou zistili, že chyba je v podkladovej vrstve
z asfaltovej penetrácie a riešením je výmena tejto podkladovej
vrstvy a následná výmena vrchného krytu vozovky. Nakoľko TTSK nemá
zabezpečená
finančné
krytie
tejto
akcie,
nemôže
sa
uvedené
realizovať a do realizácie opravy bude na uvedenej ceste vykonávaná
bežná údržba vozovky a dopravného značenia Správou a údržbou ciest
TTSK.
Uznesenie č.34/2014
OZ v Kátove berie na vedomie
cesty č.III/4265 v obci Kátov.

informáciu

z TTSK

o riešení

opravy

K bodu 7
Starostka obce informovala poslancov o výsledkoch k žiadosti z
ENVIROFONDU o dotáciu na budovu Materskej školy v Katove. Uvedené
žiadosti budú vyhodnocované až začiatkom 10/2014. Ďalej starostka
obce poslancov OZ informovala o tom, že za peniaze z MF SR bude
nakúpená strašná krytina. Celková cena prác je v uvedenom projekte
196 000,- € s DPH a rieši sa tu výmena strechy, nadstavba
a zateplenie celej budovy MŠ.
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Uznesenie č.35/2014
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o projekte z ENVIROFONDU o
dotáciu na budovu Materskej školy v Katove.
K bodu 8
V tomto bode starostka obce predložila žiadosť pána Pavla Kociana,
bytom Holíč, SNP 35, v ktorej žiada Obec Kátov, ako vlastníka
nehnuteľnosti zapísanej na LV 362 k.ú.Kátov parc.č.270/1 vodné
plochy (HLINÍKY) o výmere 5 823 m2, o predĺženie „Nájomnej zmluvy“
na 10 rokov. Starostka obce informovala poslancov OZ, že p. Kocian
uvedenú plochu celú vyčistil a upravil čiastočne brehy, pravidelne
vykáša plochy a to bez účasti obce. Poslanci OZ skonštatovali, že
plocha je veľmi dobre udržiavaná a súhlasili s predĺžením nájomnej
zmluvy na 10 rokov s tým, že ak bude mať obec nejaký investičný
zámer s uvedenou vodnou plochou, nájomca obci uvedené investičná
zámery umožní vykonať.
Uznesenie č.36/2014
OZ v Kátove schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy o bezplatnom
užívaní vodnej plochy parc.č.270/1 v k.ú. Kátov o výmere 5823 m2,
Pavlovi Kocianovi, bytom 908 51 Holíč, SNP 35, a to na 10 (desať)
rokov.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 9
Rôzne

a) Traťoví

komisári motocyklové preteky Holíč: starostka obce
informovala, že mesto Holíč požiadalo o pomoc pri organizovaní
motocyklových pretekov – traťoví komisári. Žiadosť bola
vyhlasovaná v M, nikto sa neprihlásil.
b) KOMPOSTOVANIE
v domácnostiach:
v tomto
bode
informovala
starostka obce, že bol na obec doručená e-mail, v ktorom sme
dostali bezplatnú ponuku na informačné materiály – letáky
o domácom kompostovaní (len za úhradu poštovného) Starostka
obce ďalej informovala, že sme sa do uvedeného zapojili a do
každej domácnosti bude uvedený leták distribuovaný
c) FOTOPASCA: starostka obce informovala, že zisťovala potrebné
informácie ohľadom fotopasce, ktorú by bolo vhodné umiestniť do
areálu zberného dvora. Ďalej informovala o tom, že poslanec OZ,
A.Irša, mal iný názor, a to taký, že by sa mala skôr inštalovať
kamera s upozornením, že objekt je monitorovaný. Poslanec OZ,
M.Klemon, navrhol, že riešením by bolo postaviť pevné
oplotenie. Starostka obce informovala, že pozemok pod zberným
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d)

e)

f)

g)

h)

dvorom nie je majetkom obce a všetci vlastníci pozemok predať
nechceli. Ďalším riešením by bolo uzatvoriť s vlastníkmi
nájomnú zmluvu, aby sa plot mohol vybudovať. Starostka obce
bude v uvedenom konať a osloví všetkých vlastníkov pozemkov pod
zberným dvorom a bude s nimi rokovať o riešeniach.
IHRISKO: starostka obce poslancom pripomenula, že na zasadnutí
OZ bolo dohodnuté, že sa dá ihrisko do prenájmu a poslanci
s uvedeným súhlasili i keď to nebolo schválené uznesením.
Ihrisko sa dalo do prenájmu z dôvodu, že FC Kátov sa neprihlási
do súťaže a obec by musela ihrisko udržiavať na vlastné
náklady. Po dohode sa uzatvorila zmluva s klubom zo Štefanova,
ktorý na vlastné náklady opravili kabíny a ihrisko pravidelne
vykášajú a udržiavajú ho. V minulom týždni bol vykradnutý dom
občana z Kátova (u ihriska) a tento občan z tohto skutku
obvinil
práve
hráčov
futbalového
klubu
zo
Štefanova
v súvislosti s uvedeným slovne napadol a obvinil starostku obce
z toho, že je za uvedené zodpovedná. Starostka obce na polícii
zisťovala skutočnosti (nakoľko v uvedenom čase bola na školení)
ohľadom vykradnutia uvedeného RD a súčasne podala sťažnosť na
tohto občana za osočovanie. Polícia nepotvrdila, že vinníkmi sú
hráči uvedeného klubu.
NOVÁ IBV: p. Pekarovič s manželkou mali dotaz ohľadom
plánovania novej IBV alebo výstavby bytových domov v obci
Kátov. Na uvedené starostka obce odpovedala, že ďalšou
naplánovanou IBV bola v časti pri cintoríne. Nakoľko zákon
povoľuje
výstavbu
v blízkosti
cintorínov,
je
veľmi
pravdepodobné, že obec sa do tejto IBV v ďalšom období
rozbehnúť. Bytové domy sa v obci Kátov neplánujú stavať.
ŽELEZNIČNÝ PREJAZD: poslankyňa OZ, A. Hlubocká, mala dotaz, či
bude v tomto roku opravený železničný prejazd pri RD č.1.
Starostka obce na uvedené odpovedala, že Ing. Rajčák jej
povedal, že sa tento prejazd mal opravovať, ale nakoniec sa
musel opraviť prejazd v Holíči, pri bývalých ĽKZ. Prejazd
v Kátove sa bude realizovať až po schválení TTSK.
ODVODŇOVACÍ KANÁL: poslankyňa OZ, Jana Nízka, upozornila na to,
že odvodňovací kanál od HLINÍKOV, ktorý obec vybudovala, je
zavezený odpadmi zo záhrad, hlinou a pod. Starostka obce
informovala, že sa vykáša, ale občania, ktorí tu majú záhrady,
týmto spôsobom likvidujú odpad. Poslanci OZ odporučili napísať
list všetkým občanom, ktorí v tejto časti bývajú a upozorniť
ich na to, že odvodňovací kanál bol vybudovaný na odvod vody
v prípade vysokej spodnej vody, povodní a pod.
TELEFÓNNY STĹP: manželia Pekarovičovi mali požiadavku na
odstránenie telefónneho stĺpa spred RD č.5, nakoľko tento slúži
len pre RD 181, 182. Požiadali o preloženie pred uvedené RD.
Starostka obce sa pokúsi o uvedenom jednať so zástupcami
telekomunikácií, ktorý sú vlastníkmi uvedeného stĺpa.

Uznesenie č.37/2014
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 9 a) až 9 h)

i) Ing. Mgr. Gabriela Gergelová požiadala poslancov OZ o možnosť
umiestniť reklamnú plachtu (1 x 1m) na kovové oplotenie MŠ.
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Plachta bude demontovateľná a kedykoľvek môže byť z oplotenia
odstránená.
Uznesenie č.38/2014
OZ v Kátove schvaľuje Ing. Mgr. Gabriele Gergelovej umiestenie
reklamnej plachty s rozmermi 1 x 1m na kovové oplotenie MŠ.
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.............................
............................
starostka obce
overovatelia zápisnice
Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 08.09.2014

Uznesenie č.30/2014
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Uznesenie č.31/2014
OZ v Kátove berie na vedomie informácie o cene za kúpu pozemku pre
IBV lokalita „ŽLIABKY“ od SPF Bratislava.
Uznesenie č.32/2014
OZ v Kátove schvaľuje prenájom obecného bytu, nachádzajúceho sa
v budove MŠ, Kátov č.155, a to Marte Časovej, trvale bytom Kátov
č.133, na obdobie 1 rok (od 8.9.2014 do 8.9.2015) za cenu 230,€/mesiac.
Uznesenie č.33/2014
OZ v Kátove schvaľuje výstavbu časti oplotenia v areáli MŠ Kátov
a vyhlásenia
vereného
obstarávania
na
obe
varianty
riešenia
oplotenia, a to variant z tvárnic a variant z panelov.
Uznesenie č.34/2014
OZ v Kátove berie na vedomie
cesty č.III/4265 v obci Kátov.

informáciu

z TTSK

o riešení

opravy

Uznesenie č.35/2014
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o projekte z ENVIROFONDU o
dotáciu na budovu Materskej školy v Katove.
Uznesenie č.36/2014
OZ v Kátove schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy o bezplatnom
užívaní vodnej plochy parc.č.270/1 v k.ú. Kátov o výmere 5823 m2,
Pavlovi Kocianovi, bytom 908 51 Holíč, SNP 35, a to na 10 (desať)
rokov.
Uznesenie č.37/2014
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 9 a) až 9 h)
Uznesenie č.38/2014
OZ v Kátove schvaľuje Ing. Mgr. Gabriele Gergelovej umiestenie
reklamnej plachty s rozmermi 1 x 1m na kovové oplotenie MŠ.
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............................
starostka obce

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