ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 14.04.2016
Prítomní poslanci: 6
Ospravedlnení: Ing.Mgr.Gergelová
Overovatelia: Ing.Gučková, p.Hlubocká
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
Starostka obce oznámila poslancom OZ a prítomným, že na obec boli
v dňoch 13.4.2016 (p.Pisarovič) a 14.4.2016 (p.Nemšovská) doručené
dve žiadosti na prerokovanie. Nakoľko neboli žiadosti doručené aspoň
týždeň pred zasadnutím OZ, posúva sa prerokovanie uvedených žiadostí
až na ďalšie zasadnutie OZ.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola uznesení.
3. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – Vladimír Rybár, Kátov
č.20.
4. Žiadosť o zvod dažďovej vody – Ing. Roman Pálka, Kátov č.108.
5. Vyčistenie „ČIERNEHO MORA“ a úprava okolia.
6. Miestna komunikácia IBV lokalita „ŽLIABKY“.
7. Budova MŠ – výmena oblokov a dverí na knižnici a vodárni.
8. Kvetinové dni – informácia.
9. Rôzne.
Uznesenie č.8/2016
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, GA, HA, HK, MM, VM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 2
Z predchádzajúceho zasadnutia boli na kontrolu nasledovné uznesenia:
-

neboli uznesenia na kontrolu.

1

K bodu 3
V tomto bode starostka obce predložila poslancom žiadosť pána
Vladimíra Rybára, trvale bytom Kátov č.20, v ktorej spoločne
s manželkou Štefániou Rybárovou rod.Nemšovskou, žiadajú o odkúpenie
časti pozemku p.č.270/1 vedenej pre obec a k.ú.Kátov na LV 362 ako
majetok obce, a to novovytvorené parcely č.270/9 záhrada o výmere 58
m2 a 270/10 zastavané plochy o výmere 10 m2, podľa priloženého GP
č.2/2016 vyhotoveného Ing. Milošom Macháčkom. Uvedená žiadosť
a geometrický plán (GP) boli poslancom OZ doručené na preštudovanie
pre zasadnutím OZ. Starostka obce navrhla cenu za predaj pozemku vo
výške 1 €/m2 a náklady spojené s predajom pozemku (vypracovanie
kúpnej zmluvy, vklad do katastra nehnuteľností)bude platiť kupujúci.
Poslanci OZ nemali k uvedenému návrhu žiadne pripomienky, a preto sa
pristúpilo
k hlasovaniu.
Pán
Vladimír
Rybár
mal
výhrady
k vypracovanému
GP,
kde
poukazoval,
že
výmery
uvedené
v GP
nesúhlasia so skutočnosťou. Poslanec OZ, MM, ktorý vypracoval
uvedený GP, vysvetlil p.Rybárovi, čo je v GP spracované a že výmery
sedia so skutočnosťou. Po vysvetlení a objasnení skutočného stavu
pán Rybár súhlasil s predloženou žiadosťou a navrhnutou cenou.
Uznesenie č.9/2016
OZ v Kátove schvaľuje predaj pozemkov vo vlastníctve Obce Kátov
parc.č.270/9 záhrada o výmere 58 m2 a parc.č.270/10 zastavané plochy
o výmere 10 m2 v k.ú. Kátov za cenu 1 €/m2, čo je celkom 68 €
(slovom: šesťdesiatosem eur), pánovi Vladimírovi Rybárovi a manželke
Štefánii Rybárovej, rod.Nemšovskej, obaja trvale bytom Kátov č.20.
Náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a vkladom do katastra
nehnuteľností hradí kupujúci.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, GA, HA, HK, MM, VM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 4
Starostka obce požiadala poslancov, aby sa vyjadrili k žiadosti Ing.
Romana Pálku, bytom Kátov č.108, v ktorej žiada o povolenie možnosti
odvodu dažďovej vody do nádrže „ČIERNE MORE“. Realizácia bola
prevedená v podobe PVC rúry ø 110 mm v ochrannej kovovej chráničke ø
120 mm, a to podrazením poľnej cesty. Chránička bola umiestnená
v predstihu, než boli zrealizované inžinierske siete susedného RD
č.109. Ing. Roman pálka ďalej v žiadosti uvádza, že uvedené
vyústenie dažďovej vody neobmedzí a nesťaží prípadné čistenie a iné
práce „ČIERNEHO MORA“. Starostka obce poukázala na to, že uvedená
stavba už bola zrealizovaná, a to aj bez povolenia, čiže sa jedná
o čiernu stavbu. Ďalej poukázala na to, že by nemali byť takéto
zvody dažďovej vody povoľované a každý občan by si mal zvod dažďovej
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vody realizovať na vlastnom pozemku. Starostka obce ďalej poukázala
na to, že i z rodinných domov v časti obce „CHALUPY“, ktoré priamo
susedia s uvedenou nádržou, sú vyvedené bez súhlasu obce rúry, ktoré
slúžili alebo ešte i naďalej slúžia na vypúšťanie odpadových vôd do
„ČIERNEHO MORA“. Nakoľko sa stala Obec Kátov vlastníkom uvedenej
nádrže, budú sa všetky takéto vyústenia z RD rušiť. Poslanec OZ, HK,
navrhol Ing. Pálkovi, aby si uvedený zvod dažďovej vody zrealizoval
na vlastnom pozemku, s odôvodnením, že ak obec uvedené povolí
jednému občanovi, budú takéto povolenie vyžadovať aj ostatní
obyvatelia okolitých domov. Poslankyňa OZ, GA, Ing. Pálkovi
vysvetlila, že nakoľko obec bude vyžadovať od občanov odstránenie
rúr, ktoré zasahujú do nádrže „ČIERNE MORE“, je v rozopre, aby jemu
zvod dažďovej vody do nádrže povolila. Poslanci OZ s uvedeným
súhlasili a nesúhlasia s povolením odvodu dažďovej vody do nádrže
„ČIERNE MORE“ Ing. Romanovi Pálkovi a odporúčajú odstrániť stavbu,
ktorá bola vykonaná bez riadneho povolenia obce.
Uznesenie č.10/2016
OZ v Kátove nepovoľuje zvod dažďovej vody z rodinného domu 108 do
nádrže „ČIERNE MORE“ Ing. Romanovi Pálkovi, bytom Kátov 108
a odporúča odstrániť stavbu, ktorá bola vykonaná bez riadneho
povolenia obce.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, GA, HA, HK, MM, VM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 5
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ, že obec je už
vlastníkom nádrže „ČIERNE MORE“, a preto by sa mala uvedená nádrž
vyčistiť a okolie upraviť, nakoľko v súčasnosti je nádrž zavezená
odpadom a okolie neupravené. Poslanci OZ súhlasili, aby sa uvedené
zrealizovalo a odporučili starostke obce, aby bola vypracovaná
cenová ponuka na potrebné práce.
Uznesenie č.11/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o čistení a úprave okolia
„ČIERNEHO MORA“.
K bodu 6
Starostka obce v tomto bode informovala o prípravných prácach pre
vybudovanie miestnej komunikácie (MK) v lokalite „ŽLIABKY“. Potrebné
podklady k vyjadreniam boli poslané (aj osobne doručené) dotknutým
inštitúciám, takže teraz sa čaká na odpovede. Po doručení vyjadrení
bude pristúpené k podaniu žiadosti na stavebné povolenie a následne
bude prebiehať verejné obstarávanie cez vestník. Občianka obce, Ing.
Brožková, informovala o tom, že posledné dva stavebné pozemky v
uvedenej lokalite sú pripojené na inžinierske siete. Starostka obce
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ďalej informovala o tom, že bola opravená MK v tejto lokalite, jamy
a vyjazdené koľaje.
Uznesenie č.12/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prípravných prácach
potrebných
pre
vybudovanie
miestnej
komunikácie
v lokalite
„ŽLIABKY“.
K bodu 7
V tomto bode starostka obce informovala o potrebe vymeniť dvere
a obloky na budove MŠ v časti, kde je bývalá vodáreň a sídli miestna
knižnica, a to z vlastných prostriedkov. Uvedené by sa malo urobiť
z dôvodu zatepľovania budovy MŠ, ktoré je v pláne v tomto roku.
Poslanci OZ s uvedeným súhlasili, odporučili, aby boli zanechané len
dva obloky z pôvodných štyroch a aby bola do ďalšieho zasadnutia OZ
vypracovaná cenová ponuka na uvedené práce.
Uznesenie č.13/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o výmene oblokov a dverí na
budove MŠ, a to v časti, kde sa nachádza knižnica a bývalá vodáreň.
K bodu 8
Starostka obce v tomto bode informovala poslancov OZ o prípravách na
podujatie „Kvetinové dni – Kátov 2016“. Ďalej starostka obce
oznámila poslancom, že je hotový plagát, ktorý je zverejnený na web
stránkach obce, na FB, bol doručený na zverejnenie do okolitých
miest a obcí a bude zverejnený v týždenníku Senicko – Skalicko.
Starostka obce upozornila na problém s parkovaním, bude oslovený
Dopravný inšpektorát v Senici, aby sa k situácii s parkovaním
vyjadril. Starostka obce požiadala poslancov i občanov o pomoc pri
organizovaní tohto podujatia. Poslanci OZ sa dohodli na tom, že na
brigádu a predaj tombole by mali byť brané len deti vo veku: 12 – 18
brigáda, 15 a vyššie predaj tomboly. Bližšie informácia o prípravách
na Kvetinové dni budú prerokované na samostatnom stretnutí len
k uvedenej problematike.
Uznesenie č.14/2016
OZ v Kátove berie na vedomie
„Kvetinové dni – Kátov 2016“.

informáciu

o prípravách

podujatia

K bodu 9
Rôzne
a) Zmluva
Mestská
polícia
Skalica:
starostka
obce
predložila
poslancom OZ „Zmluvu o spolupráci pri výkone úloh mestskej
polície Skalica“, ktorá bude uzatvorená na pomoc pri zabezpečení
podujatia
Kvetinové
dni
dňa
7.5.2016
(doprava,
udržiavať
disciplínu predajcov pri prideľovaní predajných miest).
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Uznesenie č.15/2016
OZ v Kátove schvaľuje „Zmluvu o spolupráci pri výkone úloh
mestskej polície Skalica“ pre podujatie „Kvetinové dni“ konané
7.5.2016.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, GA, HA, HK, MM, VM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
b) DEŇ NARCISOV: starostka obce oznámila, že 15.4.2016 (piatok) bude
DEŇ NARCISOV a aj v obci Kátov budú dobrovoľníci ponúkať žlté
narcisy za príspevok boj proti rakovine. Dobrovoľníci sa budú
zdržiavať pri predajni COOP JEDNOTA Senica SD
c) VÝVOZ SKLA: v tomto bode starostka obce informovala, že 20.4.2016
(streda) sa uskutoční vývoz skla. Je potrebné umiestniť väčšie
kusy a väčšie množstvo skla pred kontajnery so sklom pre uvedeným
vývozom
d) DOPRAVNÉ ZRKADLO: starostka obce oznámila, že na križovatke smer
k HLINÍKOM
je
umiestnené
nové
dopravné
zrkadlo,
z dôvodu
bezpečnosti cestnej premávky
e) DERATZÁCIA: starostka obce ďalej informovala o tom, že 27.4.2016
bude v obci vykonaná deratizácia
f) DOHODA O KOMPOSTOVANÍ: v tomto bode starostka obce oznámila, že
do domácností boli doručované dohody o kompostovaní, a to z toho
dôvodu, že obec nemá vybudované obecné kompostovisko. Je
potrebné, aby bolo odovzdaných 50% podpísaných dohôd. Poslane OZ,
HK, mal dotaz na niektoré náležitosti uvedené v dohode (Článok
III. Informovanosť, evidencia a kontrola, bod č.3), ktorým
občania
nerozumejú
a preto
nechcú
dohody
podpisovať.
Bolo
odporučené, že v prípade nejasností ohľadom uvedenej dohody, je
potrebné sa informovať priamo na obecnom úrade alebo u poslancov
OZ, kde im ich otázky budú zodpovedané.
g) STVANIE
MÁJA: starostka obce pozvala poslancov OZ a všetkých
občanov na stavanie mája, ktoré sa uskutoční 29.apríla 2016
v parku pri katovi
h) PRIPOMIENKY OBČANOV
Ing.Štefková:
• poďakovala starostke obce za úpravu pozemku vo vlastníctve ROD
Skalica a.s., ktorý sa nachádza v lokalite ŽLIABKY
• súčasne požiadala, či by nemohol pracovník obce tento pozemok
vyčistiť od plastov a odpadov, ktoré pri úprave zostali na
povrchu
F.Sloboda:
• navrhol, aby sa u HLINÍKOV (v časti zeleného pásu – oplotenia od p.Pukančíka po Hliníky) vybudoval chodník, nakoľko v tejto
časti chodník chýba a pre chodcov je tento úsek nebezpečný
p.Klemonová:
• mala dotaz ohľadom chodníka od RD 18 až po RD 2, kedy sa začne
s jeho opravou, na čo jej bolo odpovedaná, že s opravou sa
začne až po dokončení MK pre IBV ŽLIABKY a zateplení budovy MŠ
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•

•

ďalej požaduje, aby obec opätovne napísala na TTSK, nakoľko sa
blížia letné mesiace a horúčavy, čo bude zase spôsobovať
roztápanie asfaltu na štátnej komunikácii od železničnej
stanice až po MŠ. Poukázala na to, že uvedená situácia
spôsobuje diskonfort bývania, nakoľko asfalt sa vynáša na
chodníky a do rodinných domov a taktiež znehodnocuje osobné
automobily. Starostka obce prisľúbila v uvedenej veci konať
a napísať opätovne sťažnosť na nekvalitný asfaltový povrch
uvedenej cesty a požadovať jej opravu
upozornila na prejazd ťažkých nákladných vozidiel, a to na
križovatke ciest k Hliníkom, kde majú tieto autá problém pre
svoje rozmery vojsť. Bolo by potrebné nejakým spôsobom obmedziť
vjazd takýchto veľkých nákladných automobilov, nakoľko táto
komunikácia nie je pre ich vjazd prispôsobená, čím ohrozujú aj
ostatných účastníkov cestnej premávky a tiež chodcov.

Starostka obce prisľúbila všetky pripomienky od občanov priebežne
riešiť.
Uznesenie č.16/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 9 a) až 9 g).

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

............................
overovatelia zápisnice
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Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.04.2016
Uznesenie č.8/2016
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Uznesenie č.9/2016
OZ v Kátove schvaľuje predaj pozemkov vo vlastníctve Obce Kátov
parc.č.270/9 záhrada o výmere 58 m2 a parc.č.270/10 zastavané plochy
o výmere 10 m2 v k.ú. Kátov za cenu 1 €/m2, čo je celkom 68 €
(slovom: šesťdesiatosem eur), pánovi Vladimírovi Rybárovi a manželke
Štefánii Rybárovej, rod.Nemšovskej, obaja trvale bytom Kátov č.20.
Náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a vkladom do katastra
nehnuteľností hradí kupujúci.
Uznesenie č.10/2016
OZ v Kátove nepovoľuje zvod dažďovej vody z rodinného domu 108 do
nádrže „ČIERNE MORE“ Ing. Romanovi Pálkovi, bytom Kátov 108
a odporúča odstrániť stavbu, ktorá bola vykonaná bez riadneho
povolenia obce.
Uznesenie č.11/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o čistení a úprave okolia
„ČIERNEHO MORA“.
Uznesenie č.12/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prípravných prácach
potrebných
pre
vybudovanie
miestnej
komunikácie
v lokalite
„ŽLIABKY“.
Uznesenie č.13/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o výmene oblokov a dverí na
budove MŠ, a to v časti, kde sa nachádza knižnica a bývalá vodáreň.
Uznesenie č.14/2016
OZ v Kátove berie na vedomie
„Kvetinové dni – Kátov 2016“.

informáciu

o prípravách

podujatia

Uznesenie č.15/2016
OZ v Kátove schvaľuje „Zmluvu o spolupráci pri výkone úloh mestskej
polície Skalica“ pre podujatie „Kvetinové dni“ konané 7.5.2016
Uznesenie č.16/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 9 a) až 9 g).

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

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