ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 03.09.2015
Prítomní poslanci: 4
Ospravedlnení: Ing.Gučková, Ing.Mgr.Gergelová, Ing.Macháček
Overovatelia: Baránek, Veselský
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia.
Kontrola uznesení.
IBV lokalita „ŽLIABKY“ – informácia o predaji.
Parkovanie Kvetinové dni (kúpa pozemku) – informácia.
PHSR obce Kátov – informácia.
Zateplenie a odvodnenie objektu budovy MŠ – informácia.
Rôzne.

Uznesenie č.32/2015
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 4 BJ, HA, HK, VM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

K bodu 2
Z predchádzajúceho zasadnutia boli na kontrol nasledovné uznesenia:
- 9 e) rekonštrukcia chodníka od RD 18 po číslo RD 2 – predložený
predbežný rozpočet: zámková dlažba hrúbka 6cm, dĺžka 300m a 1,5m
šírka, 450 m2 – predpokladaná cena 15 750 €
- VZN o užívaní VP má obec vypracované, nie je tam však definovaný
poplatok za parkovanie na VP. Poslanec OZ HK navrhol, aby obec
vypracovala letáky, v ktorých by sa upozornili vlastníci
motorových vozidiel, aby neparkovali na chodníkoch a umožnili
chodcom priechod po chodníkoch. Ak by ani na základe uvedeného

1

-

vodiči stále parkovali na chodníkoch, riešiť to poplatkom za
užívanie VP, ktorý bude spracovaný v novom VZN o užívaní VP
kúpa pozemkov: neupravuje VZN, vždy sa rieši uznesením
rekonštrukcia cesty areál MŠ: zámková dlažba hrúbka 8cm, dĺžka
1,50m a šírka 450m

K bodu 3
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ
Uznesenie č.33/2015
OZ v Kátove berie na vedomie
pozemkov IBV lokalita „ŽLIABKY“.

informáciu

o predaji

stavebných

K bodu 4
Starostka obce informovala poslancov OZ o tom, že na obec bola
doručená žiadosť pána Imricha Baránka, v ktorej ponúka na odpredaj
pozemky parc.č.397/1 o výmere 19 m2 a parc.č.404/1 o výmere 7 m2,
ktoré sa nachádzajú pred budovou MŠ. Pozemky obec využíva ako
chodník a tiež sa na nich nachádza autobusová zástavka. Požadovaná
cena je 7 €/m2. Poslanec OZ MM odporučil pozemky odkúpiť za uvedenú
cenu a znášať aj náklady, ktoré budú vynaložené na vyhotovenie
kúpnej zmluvy a vkladu do katastra nehnuteľností.
Uznesenie č.34/2015
OZ v Kátove berie na vedomie
K bodu 5
Starostka obce predložila poslancov OZ žiadosť občanov o riešenie
zeleného odpadu – bioodpadu zo záhrad. Žiadosť predložil p. Jaroslav
Svída, ktorý žiadosť odôvodnil tým, že majú malé záhrady a nemajú
priestor na vytvorenie kompostu a odpad sa nesmie páliť. Starostka
obce na uvedené reagovala, že obci zo zákona o odpadoch vyplýva
povinnosť likvidácie bioodpadu v obci, ale vybudovanie kompostoviska
pre obec je veľmi finančne náročné a obec nemá ani vhodný pozemok,
na ktorom by sa dalo uvedené zrealizovať. Ďalej starostka obce
informovala, že v minulosti sa zapojila do projektu, v ktorom mala
dostať domácnosť kompostér, popolnice na bioodpad a kontajnery.
Uvedený projekt neprešiel a predchádzajúce zastupiteľstvo obec sa
uznieslo na tom, že bioodpad si budú občania likvidovať v záhradách
formou založenia kompostovísk. Poslanec OZ MM informoval o tom, že
zisťoval v okolitých obciach (Vrádište, Prietržka), ako riešia
bioodpad a odpovedali mu, že občania majú v záhradách vytvorené
kompostoviská. Poslankyňa OZ GG odporučila podať projekt znova, ale
jednotlivo viacerými projektmi, nie všetko v jednom projekte, možno
by sa skorej uspelo. Poslankyňa OZ GG skonštatovala, že riešením je
buď úprava poplatku za vývoz TKO, kde by sa zohľadni vývoz
bioodpadu. Starostka obce na uvedené odpovedala, že so zvýšením
poplatku by nesúhlasila väčšina občanov. Poslanci skonštatovali, že
otázka riešenia bioodpadu bude riešené na samostatnom zasadnutí OZ.
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Uznesenie č.35/2015
OZ
v Kátove
berie
s bioodpadom v obci.

na

vedomie

informáciu

o riešení

problému

K bodu 6
V tomto bode starostka obce predložila poslancom žiadosť občanov
z ulice smer k Jazeru (RD 191 až 197 a 212 až 219), v ktorej
upozorňujú zníženú kvalitu bývania, ktorú spôsobuje neustále
prechádzanie nákladných automobilov, poľnohospodárskej techniky
a traktorov, tiež neprimeraná rýchlosť automobilov a motocyklov.
V žiadosti upozorňujú na to, že počas dňa je nemožné sedieť na
terase alebo vešať bielizeň na dvor, nakoľko je tu veľká prašnosť,
hluk, blato. V žiadosti, ako riešenie uvedeného problému navrhujú
buď: inštalovanie rýchlostných spomaľovačov v minimálnom množstve 3
ks alebo urobiť z uvedenej ulice jednosmernú ulicu alebo doplniť na
ulicu dopravné značenie – zákaz vjazdu nákladných automobilov,
traktorov a poľnohospodárskej techniky (žiadosť za občanov uvedenej
ulice prečítal p.Ferdinand Šimek). Poslanec OZ HK navrhol, že by
bolo potrebné zvolať jednanie s ROD a.s. Skalica a MO SZZ, kde by sa
o uvedenom rokovalo. Poslankyňa OZ GG upozornila na to, že pokiaľ by
obec inštalovala do ulice rýchlostné spomaľovače alebo značky, bude
potrebný súhlas Dopravného inšpektorátu v Senici, súčasne podporila
návrh poslanca OZ HK, týkajúci sa zvolania stretnutia dotknutých
strán. Poslanci OZ poverili starostku obce, aby uvedené stretnutie
dohodla s ROD Skalica a.s. a MO SZZ.
Uznesenie č.36/2015
OZ
v Kátove
berie
na
vedomie
informáciu
o riešení
miestnej
komunikácie v ulici od čísla súpisného 191 až 197 a 212 až 219.
K bodu 7
Rôzne
a) FUTBALISTI: starostka obce informovala, že predsedníčka komisie
KŠaOVV Ing. Mgr. Gabriela Gergelová prostredníctvom informačného
letáku požiada občanov o vyjadrenie sa k problematike a využitia
futbalového ihriska v obci Kátov. Nakoľko občania nepredložili
žiadne návrhy (len p.Felix Sloboda), komisia sa rozhodla osloviť
ešte rodičov detí, ktorý by mohli v obci Kátov hrať futbal
b) OBCHVAT: p.Felix Sloboda apeloval na tom, aby obec neustále
pripomienkovala a požadovala doplnenie plánovaného kruhového
objazdu na križovatke Kátov – Vrádište o chodníky a priechod pre
chodcov, ktoré v stávajúcom projekte nie sú zakreslené
c) ZASADNUTIE OZ: p.Stanislava Mrázová mala výhrady k priebehu
zasadnutia OZ, nepáčilo sa jej, že občania zasahujú do rokovanie
kedykoľvek a nie až v diskusii. Súčasne navrhla spoluprácu MO JDS
v Kátove, napr. môžu sa zúčastniť zájazdov na kúpanie (Dunajská
Streda) – bude poslaný ponukový list, masáží v cene 10 € a iných
akcií, ktoré sú organizované.
Uznesenie č.21/2015
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OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 11 a) až 11 c).

.............................
............................
starostka obce
overovatelia zápisnice
Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 03.09.2015
Uznesenie č.32/2015
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Uznesenie č.33/2015
Uznesenie č.34/2015
Uznesenie č.35/2015
Uznesenie č.36/2015
Uznesenie č.37/2015
Uznesenie č.38/2015
Uznesenie č.39/2015
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 7 a) až 7 f).
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............................
starostka obce

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