ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 05.02.2015
Prítomní poslanci: 7

Ospravedlnení: Marta Dujsíková - kontrolór

Overovatelia: p.Baránek, Ing.Gučková
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Územný plán obce Kátov – schválenie vypracovanie.
Výmena strešnej krytiny na budove MŠ 2 časť.
5. Zásady odmeňovania poslancov OZ.
6. Príspevok
do
„Centrálneho
krízového
fondu
regionálnej
a miestnej samosprávy TTSK“.
7. Záväzné stanovisko k výstavbe rodinného domu.
8. Žiadosť o súhlas uloženia odpadov iných ako nebezpečných.
9. Kvetinové dni 2015 – príprava návrhov.
10. Rada školy MŠ Kátov.
11. Rôzne.
Uznesenie č.1/2015
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 ustanovujúceho zasadnutia bolo na splnenie:
1. poslať a zverejniť „Rokovací poriadok obce“ – odoslané poslancom
OZ na mailové adresy, zverejnené na web stránkach obce
2. doplnenie členov komisií OZ zo strany predsedov komisií – neboli
žiadne návrhy na doplnenie
K bodu 3
V tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, že pre potreby
výkupu pozemku pre IBV lokalita „ŽLIABKY“, by bolo vhodné, aby mala
obec schválený a vypracovaný „ÚZEMNÝ PLÁN OBCE“. Ak by obec mala
schválené aspoň vypracovanie uvedeného dokumentu, SPF Bratislava by
pozemok pod cestou v uvedenej lokalite postúpil bezodplatne.
V súčasnosti stanovili cenu za výkup pozemku na cenu 14,- €/m2, čo
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je pri výmere 960 m2 13 440 €. Poslanec OZ, K.Hlúpik, súhlasil, aby
sa nechal vypracovať uvedený dokument, pretože je pre obec potrebný.
Poslankyňa OZ, Ing. Mgr. Gergelová, poznamenala, že zo zákona nie je
povinnosťou obce mať vypracovaný „ÚZEMNÝ PLÁN“, ale ona odporúča
obci, aby sa plán vypracovať nechal, lebo je potrebný. Súčasne Ing.
Mgr. Gregelová poznamenala, že by sa dala získať dotácia z MDaRR SR,
kde 80% je dotácia a 20% spolufinancovanie obce. Občania žijúci
v uvedenej lokalite (ŽLIABKY) sa pýtali, ako dlho trvá vypracovanie
a realizácia ÚZEMNÉHO PLÁNU. Na uvedené odpovedali poslanci OZ, Ing.
Mgr. Gergelová a Ing. Macháček, že je to dosť dlhý časový úsek 2 až
3 roky. Starostka obce ďalej poznamenala, že po schválení
vypracovania územného plánu, bude ďalej pokračovať v jednaní ohľadom
pozemku pod cestou pre IBV lokalita ŽLIABKY, aby sa v čo najkratšom
čase vykúpil. Cesta je v súčasnosti poškodená a je ju potrebné
spevniť, ale nie je možnú použiť nafrézovaný materiál, ale len
makadam, nakoľko je to nachystaná podkladová vrstva pod komunikáciu.
Uznesenie č.2/2015
OZ v Kátove schvaľuje vypracovanie „ÚZEMNÉHO PLÁNU“ obce Kátov.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 4
Starostka
obce
informovala
poslancov
OZ
o tom,
že
projekt
z ENVIROMENTÁLNEHO FONDU, ktorý sa podával na nadstavbu a zateplenie
budovy
MŠ
nebol
schválený
a súčasne
poslancov
OZ
požiadala
o vyjadrenie, či obec vymení len strešnú krytinu alebo bude žiadať
o dotáciu cez projekty. Obec nakúpila v minulom roku strešnú krytinu
z dotácie z MF SR (5000 €) a bolo by potrebné rozhodnúť, ako sa bude
ďalej pokračovať. Starostka predložila návrh vymeniť strešnú
krytinu, krovy a latovanie, čo by bolo v celkovej sume cca 9 – 10000
€.
Uznesenie č.3/2015
OZ v Kátove schvaľuje výmenu strešnej krytiny na budove MŠ Kátov II.časť.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
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K bodu 5
Starostka obce požiada poslancov OZ, aby sa vyjadrili k predloženým
„Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Kátove“,
ktoré boli na preštudovanie poslané poslancom OZ pred zasadnutím OZ.
Poslanci OZ skonštatovali, že nie je potrebné meniť a upravovať
odmenu za výkon funkcie poslanca OZ a mala by zostať v pôvodnej
výške, čo je 13,00 €/1 zasadnutie. Starostka obce dala o uvedenom
hlasovať.
Uznesenie č.4/2015
OZ v Kátove schvaľuje „Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva v Kátove“, kde odmena poslancovi OZ za výkon funkcie
je 13,00 €/ 1 zasadnutie.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 1 (A.Hlubocká)
K bodu 6
V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť predsedu
TTSK, Ing. Tibora Mikuša, PhD., o príspevok do Centrálneho krízového
fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja (CFK),
ktorý je vo výške 0,50 € na obyvateľa, čo pri počte obyvateľov 585
je v celkovej výške 292,50 €. Starostka obce ďalej poznamenala, že
občanom našej obce boli z CFK poskytnuté finančné prostriedky, keď
mali zaplavené
pivnice spodnou vodou. Poslankyňa OZ, Ing. Mgr.
Gergelová poznamenala, aby sa v prípade nerozpočtovaného výdavku
priložilo stanovisko kontrolóra obce.
Uznesenie č.5/2015
OZ
v Kátove
schvaľuje
príspevok
Centrálnemu
krízovému
fondu
regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja (CFK), vo výške
0,50 € na jedného obyvateľa, čo je pre obec Kátov vo výške 292,50 €.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 7
Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť p. Elišky Šedivej
a p. Miroslav Hajdúch, bytom Skalica, ul.Clementisa 30, v ktorej
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žiadajú o vyjadrenie sa k výstavbe rodinného domu, na pozemku
prac.č.121 a 122, ktorý je záhradou rodinného domu číslo súpisné
138. Starostka obce ďalej poslancov OZ informovala o tom, že na
žiadosť bola poskytnutá územnoplánovacia informácia, v ktorej je
uvedené, že obec v budúcnosti neplánuje v tejto časti výstavbu
rodinných domov. Poslanci OZ na uvedené reagovali, že bolo schválené
vypracovanie územného plánu obce a v súčasnosti by sa nemali
povoľovať stavby rodinných domov v lokalitách, ktoré nie sú obcou na
výstavbu schválené. Poslanci OZ, uvedenú informáciu vzali na vedomie
a odporučili
vydať
nesúhlasné
stanovisko
k uvedenej
výstavbe
rodinného domu. Pani Šedivá namietala, že v minulosti boli takéto
stavby v obci povoľované, na čo poslanci OZ odpovedali, že stavby
boli realizované v minulosti a v súčasnosti sa bude postupovať
v súlade s prijatými uzneseniami OZ.
Uznesenie č.6/2015
OZ v Kátove berie
Miroslava Hajdúcha,
o súhlas povolenia
a 122 v k.ú.Kátov
k uvedenej výstavbe

na vedomie žiadosť pani Elišky Šedivej a pána
bytom Skalica, ul.Clemntisa 30, v ktorej žiadajú
stavby rodinného domu na pozemkoch parc.č.121
a odporúčajú obci vydať nesúhlasné stanovisko
rodinného domu.

K bodu 8
V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť Castor
Design, s.r.o., Holíč, Nám.mieru 263, v ktorej žiadajú o súhlas
uloženia odpadov iných ako nebezpečných. Zástupca uvedenej firmy,
p.Skala, poslancom OZ vysvetlil, že sa jedná o kovové triesky, ktoré
budú skladované vo vakoch a uskladnené v priestoroch stavebnín na
adrese Kátov č.190 (Vrchovina). Poslanec OZ, Jozef Baránek, mal
dotaz na to, či budú triesky odmastené, nakoľko sa v blízkosti
nachádza potok Chvojnica. Na uvedené p.Skala odpovedal, že kovové
triesky sú odmastené a uvedené nebezpečenstvo nehrozí. Poslankyňa
OZ, Ing. Mgr. Gabriela Gergelová, skonštatovala, že nie je problém
kedykoľvek skontrolovať uskladnený odpad zo strany obce a poslancov
OZ.
Uznesenie č.7/2015
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o umiestnení zariadenia na
zber
odpadov
a odporúča
obci
vydať
súhlas
s prevádzkovaním
zariadenia na zber odpadov, ktorého prevádzkovateľom je žiadateľ,
spoločnosť
Castor Design, s.r.o., Holíč, Nám.mieru 263, za
podmienky, že predmetný odpad nebude kontaminovaný nebezpečnými
látkami, nakoľko sa v blízkosti nachádza potok Chvojnica.
V predmetnom zariadení sa bude nakladať s odpadom kategórie „O“ –
ostatné, k.č. :
Druh odpadu
12 01 03

Názov odpadu
Piliny a triesky z neželezných kovov
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Kategória odpadu
O

K bodu 9
Starostka obce informovala poslancov OZ o prípravách na podujatie
„kvetinové dni – Kátov 2015“, ktoré sa uskutoční 9.mája 2015. Ďalej
poslancov oboznámila s niektorými alternatívami účinkujúcich, a to:














uvádzanie programu: Veronika Červinková, Smrdáky
vystúpenie tanečnej skupiny TAXIS – cca 100 účinkujúcich
Mário Mičo
- street workout (kombinuje v sebe prvky funkčného
tréningu a kalisteniky) – 25 min. cvičenie 100 €
tanečná dvojica Barkóciovci – štandardné tance – len za
občerstvenie
CH ŠIBENKA – M.Chrenková – ¾ hodinové vystúpenie 40 € + doprava
Kubánska skupina – TEAM CUBA – 850 €
Záhoráckí muzikanti – Dana Žúrková – 1,5 hod. 300 €
HRADIŠTAN – Pavlica – cena za 60 min. vystúpenie 2400 €
bublinková šou (navrhol F.Sloboda) – 600 – 700 €
výstava v MŠ – LEGO – 100 €
Ovocinár Skalica – prednáška o víne + predaj

Starostka obce ďalej informovala o návrhu p.Macháčka Skalica, že
bude v obci zabezpečovať pivo a kofolu a zapožičia bezplatne stan,
ako v minulom roku. S týmto návrhom poslanci OZ súhlasili. Ďalej
ponúkol p.Macháček, že by zabezpečil celé podujatie aj s jarmokom,
obec by len poskytla nejakú finančnú čiastku. Pán Felix Sloboda
predložil návrh na zrealizovanie plavby loďou po „Kátovskom jazere“,
cca 1 km úsek. Pán Tongeľ, ktorý by uvedené zrealizoval, by najskôr
musel prejsť celý úsek, či by sa táto plavba vôbec dala realizovať.
Poslanci OZ skonštatovali, že je to veľmi dobrá myšlienka a poverili
poslankyňu OZ, Ing. Mgr. Gergelovú, aby o uvedenom s pánom Tongeľom
jednala. Starostka obce dala predložené návrhy poslancom OZ na
zváženie a odporučila samostatné stretnutie k prípravám Kvetinových
dní, a to najneskôr do dvoch týždňov.
Uznesenie č.8/2015
OZ v Kátove berie na vedomie
„Kvetinové dni – Kátov 2015“.

informáciu

o prípravách

podujatia

K bodu 10
V tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, že je potrebné
delegovať nových členov Rady školy zo strany obce. Riaditeľka MŠ
Kátov, pani Denisa Danieliková, poslancov OZ v krátkosti oboznámila
o tom, čo by bolo potrebné v MŠ zrekonštruovať. Podrobné návrhy
predloží na niektorom ďalšom zasadnutí OZ. Starostka obce po dohode
s poslancami delegovala do Rady školy pri Mš Kátov nasledovných
poslancov
OZ:
p.Baránek,
p.Hlubocká,
p.Hlúpik,
Ing.Gučková,
Ing.Macháček.
Uznesenie č.9/2015
OZ berie na vedomie delegovanie zástupcov do Rady školy pri MŠ
Kátov.
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K bodu 11
Rôzne

a) POZEMOK: starostka obce požiada p.Iskru, aby predložil poslancom

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

OZ svoju žiadosť. Pán Iskra informoval poslancov OZ o tom, že je
na predaj pozemok za stávajúcou IBV lokalita ŽLIABKY, ktorý by
mal záujem odkúpiť (celková výmera pozemku je cca 3820 m2). Ak by
obec súhlasila s výstavbou RD na uvedenom pozemku, p.Iskra by ½
pozemku daroval obci (cca 2020 m2. Poslanci OZ skonštatovali, že
nebol predložená riadna štúdia alebo návrh a odporučila p.Iskrovi
do ďalšieho zasadnutia uvedené k žiadosti doplniť
VÝRUB STROMU: v tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ
žiadosť p.Svídovej o výrub stromu, ktorý na nachádza pri ich
rodinnom dome (191). Jedná sa o agát a v žiadosti sa uvádza, že
agát je zdrojom alergénov, pod agátom sa zhromažďuje odpad a pod.
Poslanci OZ odporučili postupovať podľa zákona o ochrane ŽP
VÝROČIE ŠKOLY: starosta obce v tomto bode informovala poslancov
OZ, že poslankyňa OZ, A.Hlubocká, upozornila na 50.výročie školy.
Starostka obce poslancov ďalej informovala o tom, že ZŠ v obci
fungovala len 10 rokov, a preto by nebolo vhodné robiť samostatnú
oslavu
výročia.
Starostka
obce
navrhla,
aby
sa
výročie
pripomenulo na podujatí Kvetinové dni, kde by sa urobila výstava
fotografií a súčasne by sa pozvali bývalí pedagógovia, ktorí
pôsobili v ZŠ. S uvedeným návrhom poslanci OZ súhlasili
FC KÁTOV: v tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, že
je potrené riešiť otázku fungovania futbalového klubu v obci.
Starostka obce ďalej navrhla, aby sa stretla komisia KŠaOVP, na
ktorej by sa uvedené prerokovalo. Bolo by vhodné zapojiť do
rozhodnutia aj občanov obce Kátov, a to buď formou jednoduchého
dotazníka (lístka), kde by vyjadrili svoj názor na to, ako by mal
futbal
v obci
fungovať.
Predsedníčka
uvedenej
komisie
a poslankyňa OZ, Ing. Mgr. Gergelová, mala otázku ohľadom
termínu, do ktorého je potrebné uvedené vyriešiť. Starostka obce
odpovedala, že do júna 2015 – najneskorší termín
STOLIČKY: starostka obce predložila poslancom OZ návrh na nákup
nových stoličiek do zasadačky OcU. Stávajúce stoličky sú
nevyhovujúce (nedajú sa stohovať, staré, zničené) a bolo by
potrebné zakúpiť stoličky, ktoré by boli lepšie skladovateľné
a bola s nimi lepšia manipulácia. Súčasne im predložila cenovú
ponuku, kde bola cena 62 € bez DPH za 4 ks stoličiek. Poslanci OZ
odporučili starostke obce nájsť ďalšie ponuky a predložiť ich na
ďalšom zasadnutí OZ
WEB STRÁNKY: v tomto bode starostka obce preložila poslancom OZ
návrh na prerobenie web stránok obce, nie sú prehľadné a bolo by
treba zmeniť aj vzhľad. Poslanci OZ skonštatovali, že obnova
a prerobenie web stránok je potrebné
ZBERNÉ NÁDOBY: p.Felix Sloboda navrhol, či by na miestnom
cintoríne mohli byť nádoby na separovaný odpad (sklo, plasty,
papier), aby mohli ľudia aj tu odpad triediť. Starostka obce
prisľúbila v uvedenom konať
PARKOVANIE: poslanec OZ, Karol Hlúpik, poukázal na problém
s parkovaním automobilov na chodníkov, čo spôsobuje problém pre
chodcov. Odporučil vypracovanie VZN, kde by bolo parkovanie na
verejných priestranstvách obce určené
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i) KONTROLÓR OBCE: poslankyňa OZ, Ing. Mgr. Gergelová odporučila

vyjadrenie kontrolóra obce k zmenám rozpočtu obce pred zasadnutím
OZ a tiež poslať správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
Starostka obce odpovedala, že správa bude poslancom OZ poslaná na
preštudovanie mailom.

Uznesenie č.10/2015
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 11 a) až 11 i).

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

............................
overovatelia zápisnice
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Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 05.02.2015
Uznesenie č.1/2015
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Uznesenie č.2/2015
OZ v Kátove schvaľuje vypracovanie „ÚZEMNÉHO PLÁNU“ obce Kátov.
Uznesenie č.3/2015
OZ v Kátove schvaľuje výmenu strešnej krytiny na budove MŠ Kátov II.časť.
Uznesenie č.4/2015
OZ v Kátove schvaľuje „Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva v Kátove“, kde odmena poslancovi OZ za výkon funkcie
je 13,00 €/ 1 zasadnutie.
Uznesenie č.5/2015
OZ
v Kátove
schvaľuje
príspevok
Centrálnemu
krízovému
fondu
regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja (CFK), vo výške
0,50 € na jedného obyvateľa, čo je pre obec Kátov vo výške 292,50 €.
Uznesenie č.6/2015
OZ v Kátove berie
Miroslava Hajdúcha,
o súhlas povolenia
a 122 v k.ú.Kátov
k uvedenej výstavbe

na vedomie žiadosť pani Elišky Šedivej a pána
bytom Skalica, ul.Clemntisa 30, v ktorej žiadajú
stavby rodinného domu na pozemkoch parc.č.121
a odporúčajú obci vydať nesúhlasné stanovisko
rodinného domu.

Uznesenie č.7/2015
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o umiestnení zariadenia na
zber
odpadov
a odporúča
obci
vydať
súhlas
s prevádzkovaním
zariadenia na zber odpadov, ktorého prevádzkovateľom je žiadateľ,
spoločnosť
Castor Design, s.r.o., Holíč, Nám.mieru 263, za
podmienky, že predmetný odpad nebude kontaminovaný nebezpečnými
látkami, nakoľko sa v blízkosti nachádza potok Chvojnica.
V predmetnom zariadení sa bude nakladať s odpadom kategórie „O“ –
ostatné, k.č. :
Druh odpadu
12 01 03

Názov odpadu
Piliny a triesky z neželezných kovov

Uznesenie č.8/2015
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Kategória odpadu
O

OZ v Kátove berie na vedomie
„Kvetinové dni – Kátov 2015“.

informáciu

o prípravách

podujatia

Uznesenie č.9/2015
OZ berie na vedomie delegovanie zástupcov do Rady školy pri MŠ
Kátov.
Uznesenie č.10/2015
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 11 a) až 11 i).

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

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