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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 03.11.2016 

 
                     
Prítomní poslanci: 6        Ospravedlnení: 0 
                            Neospravedlnení: Ing.Mgr.Gergelová 
                                                                                                                                                             
Overovatelia: p.Baránek, Ing.Gučková 
 
 
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, Ing.: VM  
 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Druhá zmena rozpočtu – informácia. 
4. Hodnotiaca správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a 

podmienkach školského zariadenia za šk. rok 2015/16 – 
schválenie. 

5. Školský poriadok MŠ Kátov – informácia. 
6. Školský vzdelávací program MŠ Kátov – informácia. 
7. Žiadosť o prerokovanie možnosti výstavby záhradnej chatky – 

Marián Pisarovič, Skalica. 
8. Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu – Vladimír Irša, 

Skalica. 
9. Žiadosť o predĺženie nájmu bytu v budove MŠ Kátov. 
10. Rôzne. 

 
 
Uznesenie č.45/2016 
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 minulého zasadnutia neboli na kontrolu žiadne uznesenia. 
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K bodu 3 
 
Starostka obce predložila poslancom OZ, návrh na druhú zmenu 
rozpočtu. Druhá zmena rozpočtu sa uskutočňuje na základe prijatých 
transferov zo ŠR, ktoré sa nerozpočtujú, nakoľko sa nikdy nevie, 
ktoré budú schválené a prijaté. Súčasne sa upravujú položky, ktoré 
boli prečerpané (boli rozpočtované nižšie a skutočný príjem je 
vyšší) – podielové dane, dividendy BVS. Takže v druhej zmene 
rozpočtu sa zvyšuje bežný príjem o 12 723,92 € a finančné operácie 
sa upravujú o sumu úpravy kapitálových výdavkov (215 000 € - MK IBV 
Žliabky, fasáda MŠ Kátov). O sumu 12 723,92 € sa súčasne musia 
upraviť bežné výdavky, a to v položkách, ktoré vykrývajú čerpanie 
prijatých transferov a v položkách, ktoré sú prečerpané. Poslanci OZ 
nemali žiadne pripomienky ani podnety, a preto sa pristúpilo 
k hlasovaniu. 
 
Uznesenie č.46/2016 
OZ v Kátove schvaľuje druhú zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 
č.2/2016 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 2016 v € 

Rozpočet po  
1. zmene 

Návrh na 
2.zmenu 
rozpočtu 

v € 

2.zmena 
rozpočtu v € 

Bežné príjmy 172 756,28 172 756,28 12 723,92 185 480,20 
Kapitálové príjmy 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 
Fin. operácie príjmové 0,00 0,00 215 000,00 215 000,00 
Príjmy spolu 195 756,28 195 756,28 227 723,92 423 480,20 
 
 
 

Rozpočet na 
rok 2016 v € 

Rozpočet po 
1.zmene 

Návrh na 
2.zmenu 
rozpočtu 

v € 

2.zmena 
rozpočtu v € 

Bežné výdavky 172 756,28 172 756,28 12 723,92 185 480,20 
Kapitálové výdavky 23 000,00 238 000,00 0,00 238 000,00 
Fin. operácie výdavkové 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výdavky spolu 195 756,28 410 756,28 12 723,92 423 480,20 
 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 6 BJ, GA, HA, HK, MM, VM 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
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K bodu 4 
 
Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili k 
„Hodnotiacej správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a 
podmienkach školského zariadenia za šk. rok 2015/16“, ktorá im bola 
poslaná pred zasadnutím OZ. Podrobnejšie informácie k uvedenej 
správe im poskytla riaditeľka MŠ Kátov, pani Denisa Danieliková. 
Poslanci OZ nemali k uvedenej správe žiadne pripomienky, a preto sa 
pristúpilo k hlasovaniu. 
 
Uznesenie č.47/2016 
OZ v Kátove schvaľuje „Hodnotiacu správu o výsledkoch výchovno-
vzdelávacej činnosti a podmienkach školského zariadenia za šk. rok 
2015/16“. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 6 BJ, GA, HA, HK, MM, VM 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 5 
 
Starostka obce predložila poslancom OZ „Školský poriadok MŠ Kátov“, 
ktorý im bol doručený na preštudovanie pred zasadnutím OZ. Ďalšie 
informácie o uvedenom dokumente poskytla poslancom OZ riaditeľka MŠ 
Kátov, pani Denisa Danieliková. Poslanci nemali žiadne pripomienky, 
ani návrhy na zmenu. 
 
Uznesenie č.48/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie „Školský poriadok MŠ Kátov“. 
 
 
K bodu 6 
 
Starostka obce požiadala poslancov OZ o vyjadrenie sa k „Školskému 
poriadku MŠ Kátov“. Uvedený dokument mali poslanci k dispozícii 
v dostatočnom čase na preštudovanie pred zasadnutím OZ. Na otázky 
ohľadom uvedeného dokumentu kompetentne odpovedala riaditeľka MŠ 
Kátov, pani Denisa Danieliková. Poslanci OZ nemali žiadne 
pripomienky na zmenu uvedeného dokumentu, a preto sa pristúpilo 
k hlasovaniu. 
 
Uznesenie č.49/2016 
OZ v Kátove schvaľuje „Školský vzdelávací program MŠ Kátov“. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 6 BJ, GA, HA, HK, MM, VM 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
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K bodu 7 
 
V tomto bode starostka obce informovala poslancov o prijatej 
žiadosti pána Mariána Pisaroviča, trvale bytom Skalica, Záhradná 1, 
v ktorej žiada o prerokovanie a stanovisko OZ k výstavbe záhradnej 
chatky pre rekreačné účely na pozemku parc.č.104, 103 v intraviláne 
obce Kátov. Poslancom OZ bola žiadosť s prílohami doručená na 
preštudovanie pred zasadnutím OZ. Poslanci OZ skonštatovali, že 
nakoľko má obec rozpracovaný ÚPO, v ktorom budú určené lokality na 
výstavbu rodinných domov, nie je vhodné, až do určenia uvedených 
lokalít, povoľovať akúkoľvek výstavbu v obci. 
 
Uznesenie č.50/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť pána Marinána Pisaroviča, 
trvale bytom 909 01 Skalica, Záhradná 1. 
 
 
K bodu 8 
 
Starostka obce oboznámila poslancov OZ o predloženej žiadosti pána 
Vladimíra Iršu, trvale bytom Skalica, Dr.J.Ďuroviča 13, v ktorej 
žiada o poskytnutie územnoplánovacej informácie k pozemku 
parc.č.221/2 v k.ú.Kátov, a to z dôvodu výstavby rodinného domu. 
Poslanci OZ, tak ako v predchádzajúcom bode, skonštatovali, že až do 
určenia lokalít na výstavbu RD, ktoré budú spracované v ÚPO, nie je 
vhodné povoľovať akúkoľvek výstavbu v obci. Ďalej poslanci OZ 
poukázali na to, že v časti, v ktorej by chcel žiadateľ realizovať 
stavbu rodinného domu je problém s vybudovaním inžinierskych sietí. 
V tejto časti sú už postavené dva rodinné domy, ktoré si realizovali 
výstavbu inžinierskych sietí na vlastné náklady a samostatne, čo 
zapríčinilo to, že komunikácia, v ktorej sú siete uložené je zúžená 
a bol by problém s umiestnením ďalších inžinierskych sietí 
v uvedenej ceste. Ak by sa v ÚPO určila uvedená lokalita na 
výstavbu, riešila by inžinierske siete obec pre rodinné domy v tejto 
lokalite v spoločných prípojkách. 
 
Uznesenie č.51/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť p.Vladimíra Iršu, trvale bytom 
Skalica, Dr.J.Ďuroviča 13. 
 
K bodu 9 
 
V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť pani 
Jany Šimkovej o predĺženie nájmu zmluvy na obecný byt v MŠ Kátov. 
Starostka obce informovala poslancov OZ o tom, že pani Jana Šimková 
riadne platí nájom a všetky náležitosti uvedené v nájomnej zmluve. 
Starostka obce ďalej oznámila, že zmluva by sa predĺžila zase len 
o jeden rok (od 1.1.2017 do 31.12.2017). 
 
Uznesenie č.52/2016 
OZ v Kátove schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt v MŠ 
Kátov pani Jane Šimkovej, trvale bytom Kátov 33, na jeden rok, a to 
od 1.1.2017 do 31.12.2017. 
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Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 6 BJ, GA, HA, HK, MM, VM 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 10 
 
Rôzne 
 
a) VÍTANIE OBČIANKOV: starostka obce informovala poslancov OZ o tom, 

že 12.11.(sobota)o 10,30 hod. bude uvítanie narodených detí 
v obci Kátov. Pán F.Sloboda mal dotaz na to, prečo sa uvítanie 
nerealizuje až po ukončení daného roka, teda v mesiaci január 
a tiež navrhol, či by sa nemohlo uvítanie detí robiť v nedeľu až 
v poobedňajších hodinách. Starostka obce na uvedené odpovedala, 
že takto to bolo zaužívané v minulosti, ale nie je problém zmenu 
urobiť a od budúceho roka by sa uvítanie detí realizovalo až 
v januári roka nasledujúceho. Deň a hodina konania uvedenej akcie 
by zostala nezmenená, nakoľko to takto všetkým zúčastneným 
vyhovuje. 

b) MIKULÁŠSKY VEČIEROK: v tomto bode starostka obce oznámila 
prítomným, že Mikulášsky večierok bude 5.12. o 17 hodine, a to 
buď pred kostolom, ako v minulom roku, alebo v areáli MŠ 
(pódium). Ing.Petra Štefková navrhla, že ak by sa Mikulášsky 
večierok konal v areáli MŠ, mohlo by sa urobiť spoločné zdobenie 
Vianočného stromčeka, čo by bolo pre deti určite zaujímavé 
a lákavé. Pán F.Sloboda mal dotaz na to, prečo nemôže byť 
Mikulášsky večierok v kostole, tak ako to bolo v predchádzajúcich 
rokoch. Starostka obce na uvedené odpovedala, že o uvedenom bude 
jednať na Farskom úrade v Holíči a miesto konania Mikulášskeho 
večierka bude občanom včas oznámené. 

c) VIANOČNÝ KONCERT: starostka obce ďalej informovala o tom, že 
17.12.(sobota) o 14 hodine sa v rímskokatoíckom kostole 
sv.Imricha v Kátove uskutoční Vianočný koncert. Účinkovať bude 
chrámový zbor dospelých CANTAMUS DOMINO zo Skalice. 

d) KAPLIČKA SV.VENDELÍNA: v tomto bude starostka obce informovala 
o tom, že kaplička sv.Vendelínka bola úspešne presťahovaná na 
nové miesto. K sťahovaniu kapličky prišlo z dôvodu výstavby novej 
miestnej komunikácie v lokalite ŽLIABKY. 

e) UPSVaR Senica: starostka obce oznámila, že obec zamestnala 
jedného občana obce Kátov z radov nezamestnaných, cez projekt 
z UPSVaR Senica, § 50j, a to na 9 mesiacov, čo je pre obec veľkým 
prínosom. 
 

Uznesenie č.53/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 10 a) až 10 e). 
 
 
f) PREPLATENIE DOVOLENKY: starostka obce požiadala o preplatenie 20 

dní dovolenky, a to z dôvodu, že si ich nemohla vyčerpať. 
Poslanci OZ s uvedeným súhlasili. 
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Uznesenie č.54/2016 
OZ v Kátove schvaľuje preplatenie 20 dní dovolenky starostke obce, 
Terézii Kučerovej, vo výplate za mesiac 11/2016. 

 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 6 BJ, GA, HA, HK, MM, VM 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
g) PRIPOMIENKY OBČANOV: 

p.Marek Belko: 
• navrhol, či by sa z hliny, ktorá zostane po vybudovaní MK IBV 

lokalita Žliabky, nemohla vybudovať dráha - BIKE PARK, určený 
na skákanie na bicykloch. BIKE PARK by mohol byť v blízkosti 
stávajúceho detského ihriska U KATA. Uvedené sa bude riešiť až 
po dokončení výstavby MK IBV lokalita Žliabky. 

p.Felix Sloboda: 
• mal otázky ohľadom nájomnej zmluvy na ihrisko. Chcel vedieť, či 

by nebolo lepšie, aby sa za ihrisko platilo alebo aspoň za 
prenájom traktora, ktorým sa ihrisko kosí. Starostka obce a 
poslanci OZ na uvedené odpovedali, že obec je rada, že sa 
našiel niekto, kto bude ihrisko a celý areál udržiavať (vykášať 
plochy, postupne vymenia oplotenia a pod.). Nájomcovia platia 
všetky spotrebované energie, a to na základe vyúčtovacích 
faktúr (ako je uvedené v zmluve). Nájom za traktor, ktorým sa 
kosí ihrisko sa bude riešiť na stretnutí všetkých zúčastnených 
strán.  

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................           ............................ 
     starostka obce                        overovatelia zápisnice 
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Výpis uznesení OZ 
zo zasadnutia OZ konaného dňa 03.11.2016 

 
 
Uznesenie č.45/2016 
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 
 
Uznesenie č.46/2016 
OZ v Kátove schvaľuje druhú zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 
č.2/2016 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 2016 v € 

Rozpočet po  
1. zmene 

Návrh na 
2.zmenu 
rozpočtu 

v € 

2.zmena 
rozpočtu v € 

Bežné príjmy 172 756,28 172 756,28 12 723,92 185 480,20 
Kapitálové príjmy 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 
Fin. operácie príjmové 0,00 0,00 215 000,00 215 000,00 
Príjmy spolu 195 756,28 195 756,28 227 723,92 423 480,20 
 
 
 

Rozpočet na 
rok 2016 v € 

Rozpočet po 
1.zmene 

Návrh na 
2.zmenu 
rozpočtu 

v € 

2.zmena 
rozpočtu v € 

Bežné výdavky 172 756,28 172 756,28 12 723,92 185 480,20 
Kapitálové výdavky 23 000,00 238 000,00 0,00 238 000,00 
Fin. operácie výdavkové 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výdavky spolu 195 756,28 410 756,28 12 723,92 423 480,20 
 
 
Uznesenie č.47/2016 
OZ v Kátove schvaľuje „Hodnotiacu správu o výsledkoch výchovno-
vzdelávacej činnosti a podmienkach školského zariadenia za šk. rok 
2015/16“. 
 
Uznesenie č.48/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie „Školský poriadok MŠ Kátov“. 
 
Uznesenie č.49/2016 
OZ v Kátove schvaľuje „Školský vzdelávací program MŠ Kátov“. 
 
Uznesenie č.50/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť pána Marinána Pisaroviča, 
trvale bytom 909 01 Skalica, Záhradná 1. 
 
Uznesenie č.51/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť p.Vladimíra Iršu, trvale bytom 
Skalica, Dr.J.Ďuroviča 13. 
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Uznesenie č.52/2016 
OZ v Kátove schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt v MŠ 
Kátov pani Jane Šimkovej, trvale bytom Kátov 33, na jeden rok, a to 
od 1.1.2017 do 31.12.2017. 
 
Uznesenie č.53/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 10 a) až 10 e). 
 
Uznesenie č.54/2016 
OZ v Kátove schvaľuje preplatenie 20 dní dovolenky starostke obce, 
Terézii Kučerovej, vo výplate za mesiac 11/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
............................           ............................. 
      starostka obce                       overovatelia zápisnice 
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