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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 08.09.2016 

 
                     
Prítomní poslanci: 4        Ospravedlnení: Ing.Gučková, Ing.Veselský 
                            Neospravedlnení: Ing.Mgr.Gergelová 
                                                                                                                                                             
Overovatelia: p.Hlubocká, p.Hlúpik 
 
 
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. Správa audítora o overení účtovnej závierky zostavenej 

k 31.12.2015. 
4. Dodatok správy audítora o overení súladu „Výročnej správy“ 

s účtovnou závierkou za rok 2015. 
5. Nájomná zmluva ihrisko – schválenie. 
6. Miestna komunikácia IBV lokalita ŽLIABKY – informácia. 
7. Zateplenie budovy MŠ – informácia. 
8. Územný plán obce Kátov (UPO) – informácia. 
9. Schválenie návrhu na výmaz Miestneho národného výboru Kátov na 

Okresnom súde Trnava. 
10. Rôzne. 

 
 
Uznesenie č.33/2016 
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 4 BJ, HA, HK, MM 
 
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 poslancov OZ správu nezávislého audítora, 
Ing. Terézie Urbanovej, o overení účtovnej závierky za rok 2015. 
V uvedenej správe sa konštatuje, že „účtovná závierka poskytuje 
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Kátov k 31.decembru 
2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu 
sú v súlade so zákonom o účtovníctve“.  
 
Uznesenie č.34/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015“. 
 
 
K bodu 4 
 
Starostka obce Ďalej prečítala poslancom OZ správu nezávislého 
audítora o overení „Výročnej správy obce Kátov za rok 2015“ 
s účtovnou závierkou v zmysle ustanovenia §23 ods.5 zákona 
č.540/2007 Z.z. k 31.12.2015. V tejto správe audítorka uvádza, že 
„podľa jej názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie obce Kátov k 31.decembru 2015 a výsledku jej 
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so 
zákonom o účtovníctve.“ 
 
Uznesenie č.35/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie „Dodatok správy audítora o overení 
súladu výročnej správy za rok 2015 s účtovnou závierkou v zmysle 
ustanovenia §23 ods.5 zákona č.540/2007 Z.z.“. 
 
 
K bodu 5 
 
Starostka obce predložila poslancom OZ návrh nájomnej zmluvy na 
ihrisko, kde ako nájomca je uvedený: OZ Viktória – cesta pomoci 
Holíč, Boris Horínek Vrádište a Skalica chiefs lakrosse team. Zmluva 
sa uzatvára na dobu 1 rok, a to od 1.9.2016 do 1.9.2017. Poslanci 
s návrhom súhlasili, len žiadali v článku V. bod 4 uvedenej zmluvy 
doplniť osobu, ktorá bude zodpovedná za úhradu nedoplatkov na vodu 
a elektrinu, ktoré môžu vzniknúť pri vyúčtovaní energií. Poslanci OZ 
súčasne odporučili urobiť preberací protokol na zariadenie kabín. 
V uvedenom protokole budú tiež uvedené počiatočné stavy vodomeru 
a elektromeru.  
 
Uznesenie č.36/2016 
OZ v Kátove schvaľuje „Nájomnú zmluvu“ na nebytové priestory – 
kabíny ihrisko, a to na dobu 1 roka (od 1.9.2016 do 1.9.2017). 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 4 BJ, HA, HK, MM 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
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K bodu 6 
 
Starostka obce predložila poslancov OZ opisný formulár na miestnu 
komunikáciu IBV lokalita ŽLIABKY, ktorý bude po pripomienkovaní 
a úpravách zo strany poslancov OZ, vložený na EKS do karantény. 
Poslanci OZ si prevzali opisný formulár a do pondelka 12.9.2016 majú 
na obecný úrad doručiť pripomienky k bodu 1.4 – osobitné požiadavky 
na plnenie. Zo strany občanov boli dotazy na termín vybudovania a 
dokončenia MK v uvedenej lokalite, na čo im starostka obce 
odpovedala, že v tomto momente im nevie presne povedať ani termín 
realizácie a ani termín dokončenia, najskôr musí prebehnúť uvedené 
verejné obstarávanie. Po ukončení bude starostka obce informovať 
o ďalšom postupe. 
 
Uznesenie č.37/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o priebehu príprav verejného 
obstarávania na miestnu komunikáciu IBV lokalita ŽLIABKY. 
 
 
K bodu 7 
 
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ o stavebných 
prácach na budove MŠ (zateplenie fasády). Stavebný dozor (p.Smetana) 
riadne dohliada na dodržiavanie harmonogramu prác. Pripomienky 
a požiadavky sú zapísané v stavebnom denníku. Starostka obce ďalej 
informovala, že sa musí preložiť telekomunikačné zariadenie a 
„odfuk“ plynu, ktoré sú na stávajúcej fasáde MŠ. Na základe 
zistených skutočností na kontrolnom dni stavebný dozor a tiež aj 
zhotoviteľ upozornili na to, že v projekte na zateplenie budovy MŠ 
bolo opomenuté zateplenie plochej strechy vchodu do MŠ a odporučili, 
že by mala byť uvedená strecha zateplená, nakoľko by prišlo 
k porušeniu tepelného mostu a únikom tepla. Poslanci OZ súhlasili, 
aby sa dokončilo aj zateplenie uvedenej strechy a taktiež, aby sa 
urobilo nové oplechovanie. 
 
Uznesenie č.38/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie o stavebných prácach – 
zateplení fasády budovy MŠ. 
 
 
K bodu 8 
 
Starostka obce oboznámila poslancov OZ o prácach na vypracovaní 
územného plánu obce Kátov. Ing.arch.Vladimír Šagát po poskytnutí 
vybraných lokalít na výstavbu od poslancov OZ, robí prieskumné 
práce, či sú uvedené lokality vhodné na výstavbu z hľadiska dopravy, 
elektriny, podložia a pod.. Spracováva a vyhodnocuje získané 
podklady k ÚPO. O ďalšom postupe a spracovávaní ÚPO obce Kátov, bude 
starostka obce priebežne informovať. 
 
Uznesenie č.39/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prácach na 
vypracovaní ÚPO Kátov. 
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K bodu 9 
 
V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ „UPOZORNENIE“ 
Okresného súdu Trnava, v ktorom nás upozorňujú na to, že je potrebné 
citujem: „Je potrebné, aby ste ako zriaďovateľ zapísaného MNV 
v zmysle §5 ods.1 zákona č.530/2003 o obchodnom registri, v spojení 
s §11 ods.4 písm. l) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v spojení §21 ods.11 a ods.13 zákona 
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podali 
návrh na výmaz MNV z príslušného obchodného registra“. Uvedené 
upozornenie boli doručené všetkým obecným úradom, nakoľko 
Štatistický úrad SR zistil, že  podľa §28 a §31 zákona č.369/1991 
Zb. o obecnom zriadení bol zrušený zákon č.69/1967 Zb. o národných 
výboroch a na obce prešla pôsobnosť, ktorá do účinnosti zákona 
o obecnom zriadení patrila podľa osobitných predpisov pôsobnosti MNV 
a MsNV, ak ich osobitný zákon nezveruje orgánom štátu. 
 
Uznesenie č.40/2016 
OZ v Kátove schvaľuje zrušenie Miestneho národného výboru v súlade s 
§ 11 ods. 4 p.sm. l) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa 
§ 21 ods. 11 a ods. 13 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. Práva a povinnosti prechádzajú dňom 
zrušenia na zriaďovateľa obec Kátov. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 4 BJ, HA, HK, MM 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 10 
 
Rôzne 
 
a) ŽIADOSŤ: starostka obce informovala, že na obec bola doručená 

žiadosť MUDr.Abdul Malik Fazal Ahmed, v ktorej oznamuje, že 
zvažuje kúpu RD č.78 v Kátove (parc.č.253). Záhrada k uvedenému 
rodinnému domu, ktorú doteraz užívali majitelia RD, je vo 
vlastníctve obce Kátov, a preto žiada MUDr.Abdul Malik Fazal 
Ahmed o odkúpenie uvedeného pozemku (záhrady) alebo odsúhlasenie 
dlhodobého prenájmu. Nakoľko obec spracováva ÚPO a nevie, či 
uvedený pozemok nebude využívať na iné účely, skonštatovali, že 
pozemok u rodinného domu 78 (záhrada) neodpredá. 
 

Uznesenie č.41/2016 
OZ v Kátove neschvaľuje odpredaj pozemku podľa GP č.4/2015 
parc.č.260/6 vo výmere 129 m2 (zastavaná plocha) v k.ú.Kátov 
u rodinného domu číslo súpisné 78 (záhrada).  
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Hlasovanie: 
 

za uvedené uznesenie: 4 BJ, HA, HK, MM 
 

proti uvedenému uzneseniu: 0 
 

zdržali sa hlasovania: 0 
 
b) ŽIADOSŤ: v tomto bode starostka obce informovala, že na obec bola 

doručená druhá žiadosť MUDr.Abdul Malik Fazal Ahmed, v ktorej 
žiada o povolenie výstavby RD v k.ú.Kátov, parc.č.392 vo výmere 
3820 m2. Starostka obce na uvedenú žiadosť odpovedala, že je 
rozpracovaný ÚPO obce Kátov, v ktorom budú určené lokality na 
výstavbu rodinných domov. Do vypracovania uvedeného dokumentu 
obec Kátov nebude povoľovať výstavbu. Ďalej starostka obce 
upozornila na to, že na časti uvedeného pozemku je umiestnený 
stožiar vysokého napätia a vedú cez pozemok inžinierske siete, 
prekládka týchto sietí a stožiara je finančne nákladná. 
 

Uznesenie č.42/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť MUDr.Abdul Malik Fazal Ahmed, 
trvale bytom 909 01 Skalica, Hurbanova 11, na povolenie výstavby 
rodinného domu na parc.č.392 (orná pôda) vo výmere 3820 m2 
v k.ú.Kátov.  
 
c) UMIESTNENIE STOŽIARU NA DISTRIBÚCIU INTERNETU: starostka obce 

predložila poslancom OZ žiadosť p. Tomáša Ovečku, Blue computers, 
s.r.o., Skalica na umiestnenie stožiaru a technológie na 
distribúciu internetu. Nový prístupový bod by mal byť na budove 
materskej škôlky a nové služby by mohli využívať občania obce 
Kátov. Náklady na zriadenie hradí spoločnosť v plnom rozsahu 
a taktiež zodpovedá za prípadné spôsobené škody. Poslanci OZ mali 
ďalej dotazy na spotrebu uvedeného zariadenia a či nespôsobuje 
škodlivé žiarenie, na čo starostka obce odpovedala, že spotreba 
je 20 W/hod. a zariadenie nemá žiadne škodlivé vyžarovanie. 
 

Uznesenie č.43/2016 
OZ v Kátove schvaľuje umiestnenie stožiaru a technológie na 
distribúciu internetu spoločnosti Blue computers, s.r.o., 909 01 
Skalica, Športová 56, v zastúpení p.Tomáš Ovečka, a to na budove 
materskej školy v Kátove č.155. 

 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 4 BJ, HA, HK, MM 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
d) PRIPOMIENKY OBČANOV: 

Ing.Brožková: 
• upozornila na to, že by sa malo upraviť pieskovisko v materskej 

škôlke – starostka obce odpovedala, že s úpravou pieskoviska sa 
počíta až po dokončení stavebných prác, ktoré v tomto čase 
v areáli MŠ (budova) prebiehajú 
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Ing.Štefková, PhD.: 
• požiadala o: nové označenie vytyčovacích kolkov na MK lokalita 

ŽLIABKY – nie sú viditeľné, čo môže spôsobiť poškodenie 
prechádzajúcich motorových vozidiel a úrazy detí, ale aj 
dospelých 

• postupné dopĺňanie nových preliezačiek na detskom ihrisku v 
parku u kata  

• častejšie kosenie priestranstva vo vlastníctve ROD Skalica 
a.s., ktoré sa nachádza v lokalite ŽLIABKY 

• odstránenie skládky nakosenej trávy, ktorá sa nachádza 
v blízkosti detského ihriska u kata, zahníva a zapácha 

P.Bujala: 
• mal dotaz sa na to, ako sa bude riešiť vjazd vozidiel do ulice 

IBV ŽLIABKY až sa bude robiť miestna komunikácia v tejto 
lokalite, na čo mu poslanci OZ a starostka obce odpovedali, že 
tieto veci riešil ODI Senica vo svojom vyjadrení k stavebnému 
povoleniu MK 

 
Uznesenie č.44/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 10 a) až 10 d) 
 
 
 

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



 7 

Výpis uznesení OZ 
zo zasadnutia OZ konaného dňa 08.09.2016 

 
 
Uznesenie č.33/2016 
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 
 
Uznesenie č.34/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015“. 
 
Uznesenie č.35/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie „Dodatok správy audítora o overení 
súladu výročnej správy za rok 2015 s účtovnou závierkou v zmysle 
ustanovenia §23 ods.5 zákona č.540/2007 Z.z.“. 
 
Uznesenie č.36/2016 
OZ v Kátove schvaľuje „Nájomnú zmluvu“ na nebytové priestory – 
kabíny ihrisko, a to na dobu 1 roka (od 1.9.2016 do 1.9.2017). 
 
Uznesenie č.37/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o priebehu príprav verejného 
obstarávania na miestnu komunikáciu IBV lokalita ŽLIABKY. 
 
Uznesenie č.38/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie o stavebných prácach – 
zateplení fasády budovy MŠ. 
 
Uznesenie č.39/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prácach na 
vypracovaní ÚPO Kátov. 
 
Uznesenie č.40/2016 
OZ v Kátove schvaľuje zrušenie Miestneho národného výboru v súlade s 
§ 11 ods. 4 p.sm. l) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa 
§ 21 ods. 11 a ods. 13 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. Práva a povinnosti prechádzajú dňom 
zrušenia na zriaďovateľa obec Kátov. 
 
Uznesenie č.41/2016 
OZ v Kátove neschvaľuje odpredaj pozemku podľa GP č.4/2015 
parc.č.260/6 vo výmere 129 m2 (zastavaná plocha) v k.ú.Kátov 
u rodinného domu číslo súpisné 78 (záhrada). 
 
Uznesenie č.42/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť MUDr.Abdul Malik Fazal Ahmed, 
trvale bytom 909 01 Skalica, Hurbanova 11, na povolenie výstavby 
rodinného domu na parc.č.392 (orná pôda) vo výmere 3820 m2 
v k.ú.Kátov.  
 
Uznesenie č.43/2016 
OZ v Kátove schvaľuje umiestnenie stožiaru a technológie na 
distribúciu internetu spoločnosti Blue computers, s.r.o., 909 01 
Skalica, Športová 56, v zastúpení p.Tomáš Ovečka, a to na budove 
materskej školy v Kátove č.155. 
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Uznesenie č.44/2016 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 10 a) až 10 d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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