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ZÁPISNICA 

z OZ konaného dňa 12.11.2015 

 

                     

Prítomní poslanci: 6         

    

Ospravedlnení: Ing.Gučková 

                                                                                                                                                              

Overovatelia: p.Hlúpik, Ing. Macháček 

 

 

V texte zápisnice budú uvádzané skratky mien poslancov OZ: 

Baránek Jozef: BJ 

Gergelová Gabriela, Ing. Mgr.: GG 

Gučková Andrea, Ing.: GA 

Hlubocká Alena: HA 

Hlúpik Karol: HK 

Macháček Miloš, Ing.: MM 

Veselský Marek: VM  

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Prvá zmena rozpočtu – informácia. 
4. VZN č.1/2015 o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva na území obce Kátov – návrh. 

5. Ponuka foto a video archív obce na SSD disku. 
6. Prenájom obecného bytu. 
7. Návrh na výmenu topných telies na obecnom úrade. 
8. Predaj pozemku p.č.434/30 v lokalite ŽLIABKY. 
9. Rôzne. 

 

Uznesenie č.38/2015 

OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 6 BJ, GG, HA, HK, MM, VM 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

K bodu 2 

 

Z predchádzajúceho zasadnutia boli na kontrolu nasledovné uznesenia: 

 

a) parkovacia plocha na podujatie Kvetinové dni na pozemku vo 

vlastníctve ROD Skalica a.s., ktorý sa nachádza v lokalite 

ŽLIABKY pri stavidlách: prebehlo jednanie s ROD Skalica a.s., zo 

strany ROD Skalica a.s. bolo prisľúbené, že uvedenú plochu počas 

zimných mesiacov upravia a zarovnajú 
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b) ČIERNE MORE: ROD Skalica a.s. odpredá pozemok u Čierneho mora 

v cene 1 €/m2 a bude pripravená kúpno-predajná zmluva 

c) SPF Bratislava: obec v 9/2015 poslala urgenciu podpísania zmluvy 
na pozemky v lokalite ŽLIABKY. Do dnešného dňa však neprišla 

žiadna odpoveď zo SPF Bratislava 

d) ÚZEMNÝ PLÁN: Ing.Šagát pracuje na potrebných rozporoch k územnému 
plánu a prebiehajú jednania s Mestom Holíč, ktoré sa týkajú 

obchvatu mesta Holíč. 

 

K bodu 3 

V tomto bode starostka obce predložila poslancom návrh na prvú zmenu 

rozpočtu, ktorý sa v príjmovej časti (BP) zvyšoval o príjmy na 

transfery zo ŠR vo výške 9123,72 €. O rovnakú sumu sa upravil 

rozpočet vo výdajovej časti (BV), a to na položky súvisiace 

s čerpaním transferov. V príjmovej časti sa ďalej upravili finančné 

operácie (FO) o zapojenie sa príjmov z rezervného fondu, súčasne sa 

upravil rozpočet vo výdavkovej časti (KV), a to o rovnakú sumu 

a položky s kódom zdroja 46. 

 

 
Rozpočet na rok 

2015 v € 

Návrh na 1.zmenu 

rozpočtu 
v € 

1.zmena 
rozpočtu v € 

Bežné príjmy 172142,41 + 9123,72 181266,13 
Kapitálové príjmy 44137 0,00 44137,00 
Finančné operácie príjmové 0,00 + 14010,10 14010,10 
Príjmy spolu 216279,41 + 23133,82 239413,23 
 

 

 

 
Rozpočet na rok 

2015 v € 

Návrh na 1.zmenu 

rozpočtu 
v € 

2.zmena 
rozpočtu v € 

Bežné výdavky 172142,41 +9123,72 181266,13 
Kapitálové výdavky 44137,00 +14010,10 58147,10 
Fin. operácie výdavkové 0,00 0,00 0,00 
Výdavky spolu 216279,41 + 23133,82 239413,23 

 

Uznesenie č.39/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie prvú zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č.1/2015 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: 
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Rozpočet na rok 

2015 v € 

Návrh na 1.zmenu 

rozpočtu 
v € 

1.zmena 
rozpočtu v € 

Bežné príjmy 172142,41 + 9123,72 181266,13 
Kapitálové príjmy 44137 0,00 44137,00 
Finančné operácie príjmové 0,00 + 14010,10 14010,10 
Príjmy spolu 216279,41 + 23133,82 239413,23 
 

 

 

 
Rozpočet na rok 

2015 v € 

Návrh na 1.zmenu 

rozpočtu 
v € 

2.zmena 
rozpočtu v € 

Bežné výdavky 172142,41 +9123,72 181266,13 
Kapitálové výdavky 44137,00 +14010,10 58147,10 
Fin. operácie výdavkové 0,00 0,00 0,00 
Výdavky spolu 216279,41 + 23133,82 239413,23 
 

 

K bodu 4 

 

Starostka obce požiadala poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu VZN 

č.1/2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na 

území obce Kátov, ktoré im bolo doručené e-mailom pred zasadnutím OZ 

na preštudovanie. Poslanci OZ odporučili upraviť v uvedenom VZN v §2 

písm.8 d) sadzbu na 0,02 €/m2. Uvedený návrh bude vyvesený na 

úradných tabuliach obce a webovej stránke obce 15 dní. Poslanci OZ 

i občania môžu v uvedenej lehote pripomienkovať uvedené VZN, 

predkladať návrhy na doplnenie a zmeny (písomnou formou). 

 

Uznesenie č.40/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o návrhu VZN č.1/2015 o 

miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce 

Kátov. 

 

 

K bodu 5 

 

Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili k ponuke 

p.Andreja Iršu na foto a video archív obce na SSD disku. Poslanci OZ 

odporučili starostke obce pozvať pána Iršu na stretnutie, kde osobne 

poslancom ozrejmí svoju žiadosť. 

 

Uznesenie č.41/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o ponuke p.Andreja Iršu na 

foto a video archív obce na SSD disku. 

 

 

K bodu 6 

 

V tomto bode starostka obce predložila poslancom žiadosti o prenájom 

bytu v MŠ Kátov. Na obec boli doručené dve žiadosti, a to od pani 

Zuzany Ludašovej a Jany Šimkovej. Poslanci OZ rozhodli, že 

o pridelení bytu sa rozhodne formou žrebu. Starostka obce požiadala 

žiadateľky, aby na lístky napísali svoje mená, ktoré boli pred nimi 
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zložené, vložené do žrebovacej nádoby. Pracovníčka OcU Kátov, 

Ing.Ivana Chrenková, vylosovala jeden z lístkov. Po otvorení bolo 

prečítané meno, a to Jana Šimková. Obecný byt bude prenajatý pani 

Jane Šimkovej, s ktorou bude spísaná nájomná zmluva.       

 

Uznesenie č.42/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prenájme obecného bytu 

v budove MŚ Kátov. 

 

 

K bodu 7 

 

Starostka obce informovala poslancov OZ o nutnosti vymeniť topné 

telesá na obecnom úrade, nakoľko stávajúce telesá sú staré (30-40 

rokov) a nedajú sa na ne zohnať náhradné súčiastky. Taktiež spotreby 

takto starých topných telies je výraznejšie vyššia, ako u nových 

typov. Poslanci OZ skonštatovali, že výmena topných telies v budove 

obecného úradu. 

 

Uznesenie č.43/2015 

OZ v Kátove schvaľuje výmenu topných telies v budove obecného úradu 

v Kátove. 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 6 BJ, GG, HA, HK, MM, VM 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

K bodu 8 

 

V tomto bode informovala starostka obce poslancov OZ, že 11.11.2015 

o 11,00 hod. prebehlo otváranie obálok Obchodnej verejnej súťaže na 

predaj stavebných pozemkov v lokalite „ŽLIABKY“. Vyhlasovateľovi 

boli do stanoveného termínu (9.11.2015 do 12,00 hod.) doručené 4 

obálky s označením „OVS pozemok č.8 IBV ŽLIABKY – neotvárať“ od 

súťažiacich: 

1) Ing. Alexander Džegolia a Ing. Eva Džegolia Gergelová, PhD., 909 
01 Skalica, Pod hájkom 35: 19 291,00 EUR 

2) Ing. Ľubomíra Neúročná, 908 51 Holíč, Vrádišťská 16: 20 264,00 

EUR 

3) p.Viliam Brožek, 908 51 Holíč, SNP 46: 19 940,40 EUR 
4) Ing. Milan Lašák, 908 49 Kátov č.29: 21 002,00 EUR 
 

Na základe predložených cenových ponúk za pozemok parc.č.434/30, 

orná pôda, LV 362, k.ú.Kátov, vo výmere 764 m2, bola vybraná ponuka 

s najvyššou sumou, a to 21 002,00 EUR, ktorú predložil Ing. Milan 

Lašák, bytom 908 49 Kátov č.29. 

 

Uznesenie č.44/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o výsledku predaja pozemku 

parc.č.434/30, orná pôda, LV 362, k.ú.Kátov, vo výmere 764 m2 v 

Obchodnej verejnej súťaži, v ktorej bola vybratá ponuka s najvyššou 
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sumou, a to 21 002,00 EUR, ktorú predložil Ing. Milan Lašák, bytom 

908 49 Kátov č.29. 

 

 

K bodu 9 

 

Rôzne 

 

a) KVETINOVÉ DNI 2016: starostka obce informovala poslancov OZ, že 
v roku 2016 vychádza termín Kvetinových dní na 14.5.2016. 

V uvedenom termíne je však naplánovaný aj TRDLOFEST, ktorý 

organizuje Mesto Skalica. Starostka obce navrhla posunutie 

termínu na 7.5.2016, aby sa akcie nekrižovali. Starostka obce 

ďalej poslancov OZ požiadala o vyjadrenie sa k parkovaniu počas 

podujatia Kvetinové dni. Poslanec OZ MM predložil návrh, odkúpiť 

pozemky naproti cintorína a z časti urobiť parkovaciu plochu, ako 

pre návštevníkov uvedeného podujatia, tak aj pre potreby 

parkovania pri pohreboch. Poslanci OZ navrhli, aby sa uskutočnilo 

stretnutie, na ktorom by sa riešili len otázky k organizácii 

podujatia Kvetinové dni 2016 

b) PSÍČKARI V OBCI: v tomto bode starostka obce informovala 

o sťažnostiach občanov na psíčkarov, ktorí nezbierajú po svojich 

psoch exkrementy a tak znečisťujú záhrady pred rodinnými domami. 

Starostka obce ďalej oznámil, že v rozhlase bolo hlásené 

upozornenie, aby psíčakri po svojich psoch exkrementy zbierali, 

zatiaľ však bez pozitívneho ohlasu. Zo strany občanov zaznel 

návrh, aby boli dôležité miesta a verejné priestranstvá v obci 

monitorované kamerami. Starostka obce informovala, že obec sa 

zapojí do projektov, v ktorých sa rieši aj otázka vandalizmu 

c) BUDOVA MŠ: starostka obce informovala poslancov OZ, že podľa 

predloženej cenovej ponuky, by stálo zateplenie budovy MŠ cca 

20 000 EUR. Ďalej starostka obce informovala, že je potrebné 

nechať skontrolovať celú budovu, nakoľko v niektorých častiach 

prestupuje v múroch voda 

d) AKCIE V OBCI: v tomto bode starostka obce oboznámila poslancov OZ 
a prítomných občanoch o pripravovaných akciách v obci: 21.11.2015 

– VÍANIE DETÍ NARODENÝCH V ROKU 2015, 4.12.2015 – MIKULÁŠSKA 

BESIEDKA PRE DETI Z KÁTOVA, 19.12.2015 – VIANOČNÝ KONCERT 

e) STREET WORKHOUT: poslanec OZ VM predložil návrh, či by obec 

poskytla pozemok, na ktorom by sa dalo vybudovať workoutové 

ihrisko. Street Workout je vo svojej základnej podstate 

kombináciou funkčného tréningu a kalisteniky (cvičenie s vlastnou 

váhou), na cvičenie sa dajú využiť rôzne hrazdy, bradlá, 

preliezky, kovové konštrukcie. Starostka obce prisľúbila zistiť 

podrobnosti a predložiť návrh, kde by sa dalo takéto ihrisko 

v obci vybudovať 

f) PRIPOMIENKY OBČANOV 
F.Sloboda:  

 častejšie vykášať areál MŠ 

 poukázal na potrebu zrezať hrušku v areáli MŠ – veľký výskyt 

osí a nebezpečenstvo uštipnutia detí 

 zverejňovať na web stránkach obce dôležité oznamy, ktoré sa 

hlásia v MR 

 križovatka k Hliníkom – nebezpečná, treba umiestniť zrkadlo 

a premiestniť zberné nádoby na sklo a textil 
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 vianočná výzdoba na strome u kostola – nie veľmi pekná, či by 

sa nedalo výzdobu troška zlepšiť 

 opraviť zlomený hydrant pred rodinným domom 58 

 

   H.Stehlíková: 

 či by sa nedal opraviť kanalizačné poklop pred rodinným domom 

87, ktorý je prepadnutý (jama) – nakoľko pred niekoľkým dňami 

na uvedenom mieste spadla z bicykla a spôsobila si malé 

zranenia 

 

Starostka obce prisľúbila všetky pripomienky od občanov priebežne 

riešiť. 

 

 

Uznesenie č.45/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 9 a) až 9 f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     starostka obce                        overovatelia zápisnice 
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Výpis uznesení OZ 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.11.2015 

 

 

Uznesenie č.38/2015 

OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 

 

Uznesenie č.39/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie prvú zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č.1/2015 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 

2015 v € 

Návrh na 1.zmenu 

rozpočtu 
v € 

1.zmena 
rozpočtu v € 

Bežné príjmy 172142,41 + 9123,72 181266,13 
Kapitálové príjmy 44137 0,00 44137,00 
Finančné operácie príjmové 0,00 + 14010,10 14010,10 
Príjmy spolu 216279,41 + 23133,82 239413,23 
 

 

 

 
Rozpočet na rok 

2015 v € 

Návrh na 1.zmenu 

rozpočtu 
v € 

2.zmena 
rozpočtu v € 

Bežné výdavky 172142,41 +9123,72 181266,13 
Kapitálové výdavky 44137,00 +14010,10 58147,10 
Fin. operácie výdavkové 0,00 0,00 0,00 
Výdavky spolu 216279,41 + 23133,82 239413,23 
 

 

Uznesenie č.40/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o návrhu VZN č.1/2015 o 

miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce 

Kátov. 

 

Uznesenie č.41/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o ponuke p.Andreja Iršu na 

foto a video archív obce na SSD disku. 

 

Uznesenie č.42/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prenájme obecného bytu 

v budove MŚ Kátov. 

 

Uznesenie č.43/2015 

OZ v Kátove schvaľuje výmenu topných telies v budove obecného úradu 

v Kátove. 

 

Uznesenie č.44/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o výsledku predaja pozemku 

parc.č.434/30, orná pôda, LV 362, k.ú.Kátov, vo výmere 764 m2 v 

Obchodnej verejnej súťaži, v ktorej bola vybratá ponuka s najvyššou 
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sumou, a to 21 002,00 EUR, ktorú predložil Ing. Milan Lašák, bytom 

908 49 Kátov č.29. 

 

 

Uznesenie č.45/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 9 a) až 9 f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      starostka obce                       overovatelia zápisnice 
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