ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 09.06.2016
Prítomní poslanci: 5

Ospravedlnení: Veselský
Neospravedlnení: Ing.Mgr.Gergelová

Overovatelia: p.Hlúpik, Ing.Macháček
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.

Otvorenie zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Záverečný účet obce Kátov za rok 2015 – schválenie.
Výročná správa obce Kátov za rok 2015 – schválenie.
Správa hlavného kontrolóra za rok 2015 a návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2016 –
schválenie.
6. Vyúčtovanie - Kvetinové dni 2016.
7. MŠ Kátov – obloky a dvere knižnica, vodáreň – schválenie.
8. Zdravotný orez stromov pri Hliníkoch.
9. Kompostovanie biologického odpadu v obci – riešenie.
10. MK Žliabky – informácia.
11. Čierne more vyčistenie – schválenie.
12. Rôzne.

Uznesenie č.17/2016
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 5 BJ, GA, HA, HK, MM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 2
Z minulého zasadnutia sa na dnešné zasadnutie preniesli žiadosti
p.Pisaroviča
a p.Nemšovskej,
nakoľko
by
malo
byť
stretnutie
Ing.arch.Šagátom, ktorý spracováva pre obec UPO (územný plán obce).
Na tomto stretnutí by mali byť určené lokality pre výstavbu

1

rodinných domov a na
potrebná informácia.

základe

uvedeného

sa

poskytne

žiadateľom

K bodu 3
V tomto bode starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili
k predloženému „Záverečnému účtu obce Kátov za rok 2015“, ktorý im
bol poslaný na preštudovanie pred zasadnutím OZ. Poslanci OZ nemali
žiadne výhrady alebo pripomienky k záverečnému účtu obce za rok
2015, a preto sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č.18/2016
OZ v Kátove schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
za rok 2015 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia vo výške 11 996,57 EUR a zostatku finančných operácií
vo výške 17 010,58 EUR na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 5 BJ, GA, HA, HK, MM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č.19/2016
OZ v Kátove schvaľuje
výdavky.

použitie

rezervného

fondu

na

kapitálové

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 5 BJ, GA, HA, HK, MM
proti uvedenému uzneseniu: 0
K bodu 4
Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili k „Výročnej
správe obce Kátov za rok 2015“, 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.20/2016
OZ v Kátove schvaľuje „Výročnú správu obce Kátov za rok 2015“.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 5 BJ, GA, HA, HK, MM
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proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 5
Starostka obce požiadala Ing. Ivanu Chrenková, aby prečítala „Správu
hlavného kontrolóra obce za rok 2015“ a „Návrh plánu kontrolnej
činnosti na rok 2016“ (uvedené dokumenty boli poslancom OZ poslané
mailom pred zasadnutím OZ na preštudovanie). Poslanci nemali žiadne
návrhy na doplnenie plánu kontrolnej činnosti HK.
Uznesenie č.21/2016
OZ v Kátove berie predloženú správu hlavného kontrolóra za rok 2015
na vedomie.
Uznesenie č.22/2016
OZ v Kátove schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na rok 2016.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 5 BJ, GA, HA, HK, MM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 6
Starostka
obce
predložila
poslancov
OZ
finančné
vyúčtovanie
podujatia „Kvetinové dni – Kátov 2016“, v ktorom sú celkové príjmy
vo výške 6 528,91 € a celkové výdavky vo výške 5 716,69 €. Po
odpočítaní výdavkov od príjmov zostala suma 812,22 €, ktorá bude
použitá na zabezpečenie ďalšieho ročníka Kvetinové dni.
Uznesenie č.23/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu
podujatia „Kvetinové dni – Kátov 2016“.

o finančnom

vyúčtovaní

K bodu 7
V tomto bode starostka obce predložila poslancom cenové ponuky na
výmenu oblokov a dverí na budove MŠ (knižnica, vodáreň).
1) ABC servis, družstvo, 908 51 Holíč, ul.Priateľstva 15:
2) LS-GROUP s.r.o., 909 01 Skalica, ul.Kráľovská č.8:
3) V-GROUP Jiří Vlček, 691 05 Zaječí, Vinařská 78, ČR:

2 074,56 €
2 494,79 €
1 970,37 €

Na základe prijatých cenových ponúk poslanci rozhodli, že by mala
byť vybraná ponuka s najnižšou cenou, a to V-GROUP Jiří Vlček, 691
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05 Zaječí, Vinařská 78, v celkovej cene 1 970,37 EUR. Pristúpilo sa
hlasovaniu o schválenie uvedenej cenovej ponuky.
Uznesenie č.24/2016
OZ v Kátove schvaľuje cenovú ponuku na zabezpečenie stavebných prác
na predmet zákazky: “Výmena okien a dverí materskej školy v Kátove
(časť vodáreň, knižnica)“, a to V-Group Jiří Vlček, 691 05 Zaječí,
Vinařská 75, ČR, v celkovej výške 1 970,37 EUR.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 5 BJ, GA, HA, HK, MM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 8
Starostka obce predložila poslancom OZ cenové ponuky na zdravotný
rez stromov pri vodnej nádrži HLINÍKY. Ponuky vypracoval Michal
Nosek SM-výškovky, 908 48 Kopčany, ul.Bratislavská 22. Prvá ponuka
bola na zdravotný rez vykonaný na drevine
2 ks vŕba biela (Alix
Alba) v celkovej výške 290 €. Druhá cenová ponuka bola na zdravotný
rez na drevine 5 ks moruša biela (Morus Alba) v celkovej výške 1 000
€. Starostka obce poslancov oboznámia s tým, že uvedená firma je
spôsobilá vykonávať zdravotné rezy stromov. Poslancom OZ sa ceny
uvedené v cenových ponukách zdali príliš vysoké a zaťažujúce obecný
rozpočet. Preto poslanec OZ, HK, navrhol zohnať viac cenových ponúk
na uvedené práce.
Uznesenie č.25/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o cenových ponukách Michala
Noseka SM-výškovky, 908 48 Kopčany, ul.Bratislavská 22, na zdravotný
rez stromov pri vodnej nádrži HLINÍKY a poveruje starostku obce,
zabezpečiť ešte ďalšie cenové ponuky na uvedené práce.
K bodu 9
V tomto bode starostka obce oboznámila poslancov OZ o potrebe
schváliť
uznesením
spôsob
likvidácie
biologického
odpadu
z domácností.
Obec
doručila
občanom
obce
Kátov
„Dohodu
o kompostovaní“, v ktorej sa občania svojím podpisom zaväzujú, že
budú mať na svojom pozemku vytvorené kompostovisko. Nakoľko bolo
vrátených viac ako 50% dohôd o kompostovaní, môže si obec uplatňovať
výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa §81
ods.21 písm. b) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch. Starostka obce
ďalej oznámila, že pre občanov, ktorí nechcú kompostovať na vlastnom
pozemku, zistí, akým spôsobom by mohli likvidovať uvedený biologický
odpad (či by sa dal zabezpečiť zvoz biologického odpadu, kde by si
však občania museli platiť náklady na zvoz a likvidáciu v plnej
výške alebo, či by mohli voziť biologický odpad priamo na
kompostovisko v Skalici).
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Uznesenie č.26/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o kompostovaní biologického
odpadu z domácností.
K bodu 10
Starostka obce v tomto bode informovala o prácach pri vybavovaní
vyjadrení dotknutých inštitúcií k stavebnému povoleniu pre MK IBV
lokalita „ŽLIABKY“. Bolo potrebné doplniť informácie pre Povodie
Moravy a požiadať o povolenie Štátnu vodnú správu. Po doručení
vyjadrení od uvedených inštitúcií, by obec mohla požiadať o vydanie
stavebného povolenia pre MK IBV ŽLIABKY.
Uznesenie č.27/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prácach pri vybavovaní
vyjadrení dotknutých inštitúcií k stavebnému povoleniu pre MK IBV
ŽLIABKY.
K bodu 11
V tomto bode predložila starostka obce poslancom OZ cenové ponuky na
vyčistenie vodnej nádrže „ČIERNE MORE“. Na obec boli doručené dve
cenové ponuky, a to:
1) Ján Gregor, 908 51 Holíč, SNP 1685/38:
2) Ľubomír Lašák – zemné a výkopové práce, Vrádište 236:

500 €
3 000 €

Na základe predložených cenových ponúk bola vybraná cenová ponuka
s najnižšou hodnotou, a to cenová ponuka predložená Jánom Gregorom,
908 51 Holíč, SNP 1685/38 v celkovej výške 500 EUR.
Uznesenie č.28/2016
OZ v Kátove schvaľuje cenovú ponuku na vyčistenie vodnej nádrže
„ČIERNE MORE“ predloženú firmou: Ján Gregor, 908 51 Holíč, SNP
1685/38 v celkovej výške 500 EUR.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 5 BJ, GA, HA, HK, MM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 12
Rôzne
a) ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIE: starostka obce informovala, že bola
doručená odpoveď ŽSR Trnava na žiadosť obce o opravu železničného
priecestia SP 1796, km 72,074 na trati Kúty – Skalica (prejazd
smer Skalica), v ktorej sa konštatuje, že bola dňa 24.5.2016
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b)

c)
d)

e)

f)

vykonaná mimoriadna obhliadka priecestia a na základe zistených
skutočností SMSÚ
ŽTS
TO
Trnava
v rámci
plánovanej
údržby
v 3.štvrťroku
2016
vykoná
opravu
priecestnej
konštrukcie
s odstránením betónových panelov, s výnimkou poškodenej výdery
a vyasfaltovaním celej konštrukcie liatym asfaltom
MŠ Kátov: v tomto bode starostka obce informovala, že od 18.7. do
2.9.2016 bude prerušená prevádzka MŠ Kátov 155, a to z dôvodu
čerpania
dovoleniek
a dezinfekcie
vnútorných
priestorov,
rekonštrukcie chodieb a budovy MŠ
MDD: starostka obce oznámila poslancom OZ a prítomným, že dňa
10.6.2016 (piatok) bude akcia k MDD, a to v areáli MŠ o 16 hodine
VÝSTAVBA NOVÝCH RD: na základe otázky prítomných občanov na to,
či obec povoľuje výstavbu rodinných domov. Starostka obce
odpovedala, že obec schválila vypracovanie ÚPO, v ktorom sa určia
lokality pre výstavbu RD, a preto v tomto čase nie sú povoľované
individuálne výstavby RD v obci
DETSKÉ IHRISKO: občania obce p.Belková a p.Beňa starostku obce
požiadali, či by sa nemohla spevniť plocha na futbalovom ihrisku,
urobiť potrebné úpravy a vylepšiť údržbu celého areálu, aby mohli
ihrisko využívať deti, mládež, ale i dospelí občania na športové
aktivity. Poslanec OZ, HK, navrhol, že by bolo vhodnejšie
vybudovať v areáli MŠ spevnenú plochu na športové aktivity.
Poslanci OZ sa dohodli, že uvedené sa bude riešiť na ďalšom
zasadnutí OZ
PRIPOMIENKY OBČANOV:
Ing.Brožková:
• upozornila na prasknutú šmykľavku na ihrisku u KATA, hrozí
nebezpečenstvo úradu u detí
F.Sloboda:
• upozornil na to, že v tomto roku nebol menený piesok
v pieskovisku v areáli MŠ
J.Horný:
• upozornil na zanesený odtokový kanál na dažďovú vodu u COOP
JEDOTY, treba ho vyčistiť, nakoľko pri daždi voda neodteká
P.Krištofík:
• apeloval na to, aby pri čistení ČIERNEHO MORA boli odstránené
alebo upchaté nelegálne „trativody“ z rodinných domov pri
ČIERNOM MORI. Ďalej upozornil na parkovanie v časti obce
CHALUPY, kde občania parkujú motorové vozidlá na chodníkoch po
oboch stranách, čo obmedzuje prejazd osobných vozidiel touto
časťou a zabraňuje chodcom využívať chodníky. Navrhol, aby boli
pri vjazde umiestnené dopravné značky buď so zákazom státia
v tejto časti obce alebo umožniť parkovanie len jednostranne
poslanec OZ, HK:
• upozornil na nebezpečenstvo dopravnej nehody u Pohostinstva
MIKA, nakoľko tu automobily prechádzajú neprimeranou rýchlosťou
a môže prísť k zrážke z dieťaťom alebo dospelou osobou,
poprípade zvieraťom. Navrhol, aby bol v tejto časti umiestnený
spomaľovací prah

Uznesenie č.29/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 12 a) až 12 f)
g) VZN: starostka obce predložila poslancom OZ VZN č.1/2016 o
nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na
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území obce Kátov, ktoré bolo poslancom OZ poslané pre zasadnutím
OZ na preštudovanie. Návrh VZN bol zverejnený na oznamovacej
tabuli obce 15 dní pre zasadnutím OZ.
Uznesenie č.30/2016
OZ v Kátove schvaľuje VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
a s drobným stavebným odpadom na území obce Kátov.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 5 BJ, GA, HA, HK, MM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0

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

............................
overovatelia zápisnice
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Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 09.06.2016

Uznesenie č.17/2016
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Uznesenie č.18/2016
OZ v Kátove schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
za rok 2015 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia vo výške 11 996,57 EUR a zostatku finančných operácií
vo výške 17 010,58 EUR na tvorbu rezervného fondu.
Uznesenie č.19/2016
OZ v Kátove schvaľuje
výdavky.

použitie

rezervného

fondu

na

kapitálové

Uznesenie č.20/2016
OZ v Kátove schvaľuje „Výročnú správu obce Kátov za rok 2015“.
Uznesenie č.21/2016
OZ v Kátove berie predloženú správu hlavného kontrolóra za rok 2015
na vedomie.
Uznesenie č.22/2016
OZ v Kátove schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na rok 2016.
Uznesenie č.23/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu
podujatia „Kvetinové dni – Kátov 2016“.

o finančnom

vyúčtovaní

Uznesenie č.24/2016
OZ v Kátove schvaľuje cenovú ponuku na zabezpečenie stavebných prác
na predmet zákazky: “Výmena okien a dverí materskej školy v Kátove
(časť vodáreň, knižnica)“, a to V-Group Jiří Vlček, 691 05 Zaječí,
Vinařská 75, ČR, v celkovej výške 1 970,37 EUR.
Uznesenie č.25/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o cenových ponukách Michala
Noseka SM-výškovky, 908 48 Kopčany, ul.Bratislavská 22, na zdravotný
rez stromov pri vodnej nádrži HLINÍKY a poveruje starostku obce,
zabezpečiť ešte ďalšie cenové ponuky na uvedené práce.
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Uznesenie č.26/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o kompostovaní biologického
odpadu z domácností.
Uznesenie č.27/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prácach pri vybavovaní
vyjadrení dotknutých inštitúcií k stavebnému povoleniu pre MK IBV
ŽLIABKY.
Uznesenie č.28/2016
OZ v Kátove schvaľuje cenovú ponuku na vyčistenie vodnej nádrže
„ČIERNE MORE“ predloženú firmou: Ján Gregor, 908 51 Holíč, SNP
1685/38 v celkovej výške 500 EUR.
Uznesenie č.29/2016
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 12 a) až 12 f)
Uznesenie č.30/2016
OZ v Kátove schvaľuje VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
a s drobným stavebným odpadom na území obce Kátov.

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

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