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ZÁPISNICA 

z OZ konaného dňa 25.06.2015 

 

                     

Prítomní poslanci: 5                Ospravedlnení: Baránek, Veselský 

                                                                                                                                                             

Overovatelia: p. Hlubocká, Ing. Macháček 

 

 

V texte zápisnice budú uvádzané skratky mien poslancov OZ: 

Baránek Jozef: BJ (ospravedlnený) 

Gergelová Gabriela, Ing. Mgr.: GG 

Gučková Andrea, Ing.: GA 

Hlubocká Alena: HA 

Hlúpik Karol: HK 

Macháček Miloš, Ing.: MM 

Veselský Marek: VM (ospravedlnený) 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Záverečný účet obce Kátov za rok 2014 – schválenie. 
4. Výročná správa obce Kátov za rok 2014 – schválenie. 
5. SPF – prerokovanie ceny za odkúpenie pozemku. 
6. Správa nezávislého audítora o overení UZ (účtovnej závierky) 

zostavenej k 31.12.2014. 

7. Dodatok správy audítora o overení súladu „Výročnej správy“ 

s účtovnou závierkou za rok 2014. 

8. Rekonštrukcia strechy MŠ II. etapa – oznámenie. 
9. Vyúčtovanie „Kvetinové dni – Kátov 2015“. 
10. Rôzne. 

 

Uznesenie č.23/2015 

OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 5 GG, GA, HA, HK, MM 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

K bodu 2 

 

K uzneseniu č.12/2015: kúpa pozemku parc.č.262/1 a 260/1 od ROD a.s. 

Skalica. Obec poslala ponuku na odkúpenie pozemku za cenu 1 €/m2. Do 

dnešného dňa nebola odpoveď doručená. Ďalšie informácie budú na 

nasledujúcom zasadnutí OZ. 

K uzneseniu č.13/2015: kúpa pozemku parc.č.397/1 a 404/1 od 

p.Imricha Baránka – vypracováva sa kúpno-predajná zmluva. 
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K uzneseniu č.14/2015: riešenie bioodpadu v obci – od 1.1.2016 

platnosť nového zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z., obec bude 

vypracovávať nové VZN o odpadoch, kde by malo byť uvedené, akým 

spôsobom sa v obci bude bioodpad likvidovať. 

 

K uzneseniu č.15/2015: riešenie MK v ulici od čísla súpisného 191 až 

197 a 212 až 219 – obec poslal na Dopravný inšpektorát v Senici 

žiadosť o vyjadrenie sa k danej problematike, odpoveď zatiaľ nebola 

doručená.  

 

K uzneseniu č.22/2015: železničné prejazdy riešenie – obhliadka 

pracovníka ŽSR, písomné vyjadrenie, v ktorom sa konštatuje, že: 

 

• železničný prejazd na Holíč (Km.71,245) citujeme – „priecestie je 

zabezpečené svetelnou signalizáciou v zmysle predpisu Z12 sú 

rozhľadové pomery vyhovujúce, ale občanom vzhľadom na postavenému 

relénovému domčeku a porastom sa môže zdať nedostatočné. 

V najbližšom termíne údržby v plánovanom úseku prebehne výrub 

blízkych porastov pre spokojnosť občanov“ 

• železničný prejazd na Skalicu (Km.72,045) citujeme – „po 

prehliadke neboli zistené klince vyčnievajúce ponad výdrevu ani 

pri prejazde automobilov sa nevysúvali. Priecestie je naplánované 

do rekonštrukcie už dlhšiu dobu, ale kvôli finančným limitom ŽSR 

sú do opráv zaradené priecestia v havarijnom a horšom stave ako 

je uvedené priecestie. Uvedený úsek trate sleduje pravidelne 

kontrolór trate, ktorý nahlasuje vzniknuté závady na konštrukcii, 

ktoré by viedli k poškodeniu vozidiel účastníkov cestnej 

premávky, nadriadenému“. 

 

 

K bodu 3 

V tomto bode starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili 

k predloženému „Záverečnému účtu obce Kátov za rok 2014“, ktorý im 

bol poslaný na preštudovanie pred zasadnutím OZ. Poslanci OZ nemali 

žiadne výhrady alebo pripomienky k záverečnému účtu obce za rok 

2014, a preto sa pristúpilo k hlasovaniu. 

Uznesenie č.24/2015 

OZ v Kátove schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 

za rok 2014 bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia vo výške 29246,63 EUR a zostatku finančných operácií vo 

výške 37 818,21 EUR na tvorbu rezervného fondu. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 5 GG, GA, HA, HK, MM 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0 
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K bodu 4 

 

Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili k „Výročnej 

správe obce Kátov za rok 2014“, ktorá im bola poslaná na 

preštudovanie pred zasadnutím OZ. Poslanci OZ nemali k uvedenému 

dokumentu žiadne pripomienky. Starostka obce dala o uvedenom 

hlasovať. 

 

Uznesenie č.25/2015 

OZ v Kátove schvaľuje „Výročnú správu obce Kátov za rok 2014“. 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 5 GG, GA, HA, HK, MM 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

K bodu 5 

 

Starostka obce predložila poslancov OZ správu nezávislého audítora, 

Ing. Terézie Urbanovej, o overení účtovnej závierky za rok 2014. 

V uvedenej správe sa konštatuje, že „účtovná závierka poskytuje 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Kátov k 31.decembru 

2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu 

sú v súlade so zákonom o účtovníctve“.  

 

Uznesenie č.26/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení 

účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014“. 

 

 

Starostka obce Ďalej prečítala poslancom OZ správu nezávislého 

audítora o overení „Výročnej správy obce Kátov za rok 2014“ 

s účtovnou závierkou v zmysle ustanovenia §23 ods.5 zákona 

č.540/2007 Z.z. k 31.12.2014. V tejto správe audítorka uvádza, že 

„podľa jej názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie obce Kátov k 31.decembru 2014 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so 

zákonom o účtovníctve.“ 

 

Uznesenie č.27/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie „Dodatok správy audítora o overení 

súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle ustanovenia ô23 

ods.5 zákona č.540/2007 Z.z.. 

 

K bodu 6 

 

Starostka obce informovala poslancov OZ, že dňa 11.6.2015 bol na 

obec Kátov doručený list zo SPF Bratislava, v ktorom sa vyjadrili 

k námietke voči cene pozemku parc.č.434/22 vo výmere 638 m2 

a oznamujú, že po posúdení dôvodov uvedených v námietke obce zaujal 

štatutárny orgán SPF nasledovné stanovisko: „Štatutári fondu 

zdôrazňujú, že výška ceny vyššie uvedených nehnuteľností je konečná 
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a nemenná, t.j. 14,00 €/m2“. Nakoľko SPF cenu za odpredaj pozemkov 

nezmení, navrhla starostka obce odkúpiť pozemky parc.č.434/22 vo 

výmere 638 m2, 434/60 vo výmere 5 m2, 434/61 vo výmere 36 m2, 434/62 

vo výmere 117 m2 a 434/72 vo výmere 164 m2, celková výmera pozemkov 

je 960 m2 a celková cena za kúpu uvedených pozemkov by bola 13440 €. 

Uvedený názor podporila aj poslankyňa OZ GG a zdôraznila, že to už 

nevyhnutnosť kvôli občanom, ktorí tu žijú a keby obec čakala na 

vypracovanie územného plánu, trvalo by to možno minimálne ďalšie 3 

roky. Poslanci OZ súhlasili s uvedenými názormi, a preto sa 

pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č.28/2015 

OZ v Kátove schvaľuje kúpu pozemkov parc.č.434/22 vo výmere 638 m2, 

434/60 vo výmere 5 m2, 434/61 vo výmere 36 m2, 434/62 vo výmere 117 

m2 a 434/72 vo výmere 164 m2 od Slovenského pozemkového fondu za 

cenu 14 €/m2. 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 5 GG, GA, HA, HK, MM 

 

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

K bodu 7 

 

V tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, že bola 

vypracovaná a zverejnená výzva na predloženie ponúk na dodanie 

tovaru a uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa: 

Oprava strechy a výmena strešnej krytiny na objekte materskej školy 

v Kátove. Lehota na predkladanie ponúk je do 10.7.2015 do 12 hodiny, 

predpokladaná hodnota zákazky je 12000 € vrátane DPH. Z doručených 

ponúk následne bude zhotoviteľa vyberať komisia pre VO. 

 

Uznesenie č.29/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o „Výzve na predloženie 

ponúk na dodanie tovaru a uskutočnenie stavebných prác pre verejného 

obstarávateľa: Oprava strechy a výmena strešnej krytiny na objekte 

materskej školy v Kátove“. 

 

 

K bodu 8 

 

Starostka obce predložila poslancom OZ finančné vyúčtovanie 

podujatia Kvetinové dni – Kátov 2015, kde celkové náklady boli vo 

výške 4910 € a príjmy 6329 €. Zisk z uvedenej akcie je vo výške 1419 

€. Uvedenú čiastku navrhla starostku obce použiť na opravu chodníka 

v areáli MŠ Kátov. 

 

Uznesenie č.30/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o finančnom vyúčtovaní 

podujatia „Kvetinové dni – Kátov 2015“. 
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K bodu 9 

 

Rôzne 

 

a) IHRISKO: starostka obce informovala, že na futbalovom ihrisku sú 
v dezolátnom stave WC, ktoré sa musia opraviť, dať dvere 

a opraviť strechu. Ďalej sa musí v jednej miestnosti vymeniť 

oblok, ktorý sa rozpadáva, aby obec mohla ihrisko aj s kabínami 

prenajímať 

b) KOSENIE POZEMKOV: Ing. Brožková požiadala, aby sa vykosili obecné 
pozemky, ktoré sa nachádzajú v lokalite ŽLIABKY, nakoľko sú veľmi 

zaburinené a tiež pozemok, ktorý je vo vlastníctve ROD a.s. 

Skalica. Starostka obce odpovedala, že obec svoje pozemky skosí 

a upozorní ROD a.s. Skalica, aby pozemky vykosili a umiestnili na 

ne oznámenia o tom, že je zakázané na tieto pozemky vyvážať 

akýkoľvek odpad 

c) MDD: starostka obce oznámila, že dodatočná oslava MDD sa 

uskutoční 26.6.2015 od 14 do 18 hodiny, k čomu mali občania obce 

(p.Klemonová a sl.Ludašová) pripomienky, či by sa nedalo toto 

podujatie organizovať od 15 hodiny alebo cez víkend. Starostka 

obce odpovedala, že na budúci rok sa bude k týmto pripomienkam 

pri organizovaní toto podujatia prihliadať 

d) CESTA: p.Klemonová opätovne upozornila na nekvalitnú cestu na 

hlavnej ulici a požiadala, aby obec znova napísala na kompetentné 

inštitúcie (TTSK, ktoré by mali situáciu riešiť. Starostka obce 

na uvedené odpovedala, že začiatkom roka 2015 sa na TTSK písal 

list, aby uvedenú komunikáciu opravili, ale v odpovedi bolo 

uvedené, že nie sú na opravu potrebné finančné prostriedky. 

Starostka obce oznámila, že obec znova pošle list na TTSK a bude 

požadovať opravu uvedenej komunikácie  

e) CHODNÍK: p.Klemonová ďalej upozornila na nevyhovujúci stav 

chodníka od RD 18 až po RD 2 a odporučila poslanom zvážiť jeho 

rekonštrukciu. Starostka obce odpovedala, že obec skúsi získať 

finančné prostriedky cez projekt, kde by mala byť realizované 

celá ulica od škôlky až po železnicu. Návrh pani Klemonovej na 

rekonštrukciu uvedeného chodníka bude predložený na nasledujúcom 

zasadnutí, kde bude predložená výmera a predbežná cena, za ktorú 

by bola rekonštrukcia realizovaná. 

 

 

Uznesenie č.31/2015 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     starostka obce                        overovatelia zápisnice 
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Výpis uznesení OZ 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 25.06.2015 

 

 

Uznesenie č.23/2015 

OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 

 

Uznesenie č.24/2015 

OZ v Kátove schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 

za rok 2014 bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia vo výške 29246,63 EUR a zostatku finančných operácií vo 

výške 37 818,21 EUR na tvorbu rezervného fondu. 

 

Uznesenie č.25/2015 

OZ v Kátove schvaľuje „Výročnú správu obce Kátov za rok 2014“. 

 

Uznesenie č.26/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení 

účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014“. 

 

Uznesenie č.27/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie „Dodatok správy audítora o overení 

súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle ustanovenia ô23 

ods.5 zákona č.540/2007 Z.z.. 

 

Uznesenie č.28/2015 

OZ v Kátove schvaľuje kúpu pozemku parc.č.434/22 vo výmere 638 m2, 

434/60 vo výmere 5 m2, 434/61 vo výmere 36 m2, 434/62 vo výmere 117 

m2 a 434/72 vo výmere 164 m2 od Slovenského pozemkového fondu za 

cenu 14 €/m2. 

 

Uznesenie č.29/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o „Výzve na predloženie 

ponúk na dodanie tovaru a uskutočnenie stavebných prác pre verejného 

obstarávateľa: Oprava strechy a výmena strešnej krytiny na objekte 

materskej školy v Kátove“. 

 

Uznesenie č.30/2015 

OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o finančnom vyúčtovaní 

podujatia „Kvetinové dni – Kátov 2015“. 

 

Uznesenie č.31/2015 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      starostka obce                       overovatelia zápisnice 


