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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 11.09.2017 

 
                     
Prítomní poslanci: 6                         Ospravedlnení: p.Hlúpik 
                                                                                                                                                                                              
Overovatelia: p.Belko, Ing. Gučková 
 
V texte zápisnice budú uvádzané skratky mien poslancov OZ: 
Baránek Jozef: BJ  
Belko Marek: BM 
Gučková Andrea, Ing.: GA 
Hlubocká Alena: HA 
Hlúpik Karol: HK 
Macháček Miloš, Ing.: MM 
Veselský Marek: VM  
Veselská Jolana: VJ 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Odstúpenie z funkcie poslanca – informácia. 
4. Zloženie sľubu nového poslanca OZ. 
5. Žiadosť o predĺženie nájmu bytu v budove MŠ - Jana Šimková. 
6. Žiadosť o vyriešenie prejazdu motorových vozidiel – Vladimír 

Dujsík. 
7. Žiadosť o povolenie výstavby záhradného domčeka – Pavol 

Procháska. 
8. Rôzne. 
 
Uznesenie č.42/2017 
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 5 BJ, BM, GA, HA, MM 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 1 VJ 
 
 
K bodu 2 
 
Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ 8.6.2017: 
• p.Elemír Foltýn mal doložiť uloženie sietí na pozemku 

parc.č.434/46 pred RD 217, za účelom schválenie uvedeného pozemku 
do užívania, a to za účelom výstavby prístrešku pre automobil. 
Inžinierske siete nevedú cez časť pozemku, ktorý je určený na 
vstavbu prístrešku pre automobil a preto poslanci OZ pristúpili 
k hlasovaniu. 
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Uznesenie č.43/2017 
OZ v Kátove schvaľuje žiadosť pána Elemíra Foltýna, bytom Kátov 217, 
užívať pozemok parc.č.434/46 v k.ú.Kátov za účelom vyhotovenia 
prístrešku na automobil. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 5 BJ, BM, GA, HA, MM 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 1 VJ 
 
• p.Pavol Krištofík navrhlo riešiť dopravnú situáciu v obci 

umiestnením dopravných značiek. Starostka obce informovala, že po 
odporúčaní zástupcu Okresného dopravného inšpektorátu v Senici,  
kpt.Bc. Daniela Pavlíka, ktorý bol v obci Kátov na miestnom 
šetrení uvedenej situácie, boli osadené nové dopravné značky u 
kostola a na križovatke z novej IBV –zápis z kontroly miestnych 
komunikácií. 
 
 

K bodu 3 a 4 
 
V tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, že nakoľko sa 
poslanec OZ, VM, vzdal mandátu poslanca OZ (z dôvodu zmeny 
zamestnania), nastupuje na základe „Volieb do orgánov samosprávy 
obcí“, ktoré sa konali 15.11.2014, náhradník, ktorým je p.Michal 
Kučera, ktorý sa však svojho mandátu písomne vzdal. Ďalším 
náhradníkom bola pani Jolana Veselská, ktorá mandát poslanca OZ 
prijala. Starostka obce požiadla p. Jolanu Veselskú, aby zložila 
slávnostný sľub poslanca OZ. Pani Jolana Veselská prečítala sľub 
poslanca OZ a svojim podpisom potvrdila zloženie sľubu. Starostka 
obce odovzdala p.Jolane Veselskej osvedčenie o zvolení a popriala 
jej veľa úspechov v práci v OZ. 
 
Uznesenie č.44/2017 
OZ v Kátove konštatuje, že novo nastúpená poslankyňa obecného 
zastupiteľstva, pani Jolana Veselská, zložila zákonom predpísaný 
sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  
 
 
K bodu 5 
 
Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť pani Jany Šimkovej 
o predĺženie nájomnej 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 1.1.2018 do 31.12.2018). 
 
Uznesenie č.45/2017 
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 1.1.2018 do 31.12.2018. 
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Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HA, MM, VJ 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 6 
 
V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť pána 
Vladimír Dujsíka, v ktorej žiada o riešenie situácie s prejazdom 
motorových vozidiel po nespevnenej a neupravenej ceste vedľa 
cintorína, v tesnej blízkosti RD 74. Nakoľko uvedená komunikácia je 
neudržiavaná, pri jej používaní v nepriaznivom počasí (dážď, sneh), 
dochádza k poškodzovaniu fasády a muriva na RD 74. Nerovnosti na 
uvedenej komunikácii po prejazde motorových vozidiel spôsobujú hluk 
a otrasy. Pán Vladimír Dujsík, ktorý bol prítomný na zasadnutí OZ, 
ďalej žiadosť doplnil tým, že niektorí občania po uvedenej 
komunikácii nielen prechádzajú, ale vozia drevo a aj iné ťažké 
náklady. Požiadal, aby poslanci uzatvorili uvedenú komunikáciu 
a znemožnili tým prejazd vozidiel. Poslanci OZ skonštatovali, že 
najlepším riešením je umiestniť pri vjazde sklápací uzamykateľný 
stĺpik, čím by sa uvedená komunikácia stala neprejazdnou. Kľúč od 
stĺpika bude k dispozícii na obecnom úrade a jeden dostane 
k dispozícii aj p.Vladimír Dujsík. 
 
Uznesenie č.46/2017 
OZ v Kátove schvaľuje umiestniť pri vjazde na cestu medzi cintorínom 
a RD 74 sklápací uzamykateľný stĺpik.  
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HA, MM, VJ 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 7 
 
Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť pána Pavla Prochásku, 
bytom 908 51 Holíč, Sibírska 24/1569 o povolenie výstavby záhradného 
domčeka  na parcele č.837/1 a 837/2 (extravilán obce) v k.ú.Kátov. 
Poslanci OZ uvedenú žiadosť dostali k preštudovaniu pred zasadnutím 
OZ a skonštatovali, že nakoľko sa uvedené parcely nachádzajú 
v extraviláne obce je potrebný súhlas Pozemkového úradu v Senici 
a taktiež vyjadrenie p.Pavla Prochásku, ako má doriešenú prístupovú 
komunikáciu na uvedené pozemky. 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. 
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Uznesenie č.47/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť pána Pavla Prochásku, bytom 908 
51 Holíč, Sibírska 24/1569 o povolenie výstavby záhradného domčeka  
na parcele č.837/1 a 837/2 v k.ú.Kátov. 
 
 
K bodu 8 
 
Rôzne 
 
a) VÝMENA OPLOTENIA MŠ KÁTOV: v tomto bode starostka obce 

informovala, že 28.8.2017 o 12 hodine sa na OcÚ Kátov uskutočnilo 
otváranie obálok so súťažnými ponukami, ktoré boli na predmet 
zákazky s nízkou hodnotou, a to „Výmena oplotenia areálu MŠ 
v Kátove“. Do uvedeného termínu boli na obec doručené 4 ponuky, 
a to od: 
Erik Konečný, Dojč č.482     10 449,60 € s DPH 
Peter Čepka, Kopčany, Masarykova 433  10 182,00 € s DPH 
Miroslav Nosek, Kopčany, Bratislavská 21   8 085,00 € s DPH 
FCC BETON s.r.o., Dolní Bojanovice, ČR   7 887,00 € bez DPH 
 
Ako úspešný uchádzač bol vybraný: Miroslav Nosek, Bratislavská 
21, 908 48 Kopčany s cenou s DPH 8 085,00 EUR. 
Najnižšia cenová ponuka nebola vybraná z dôvodu uvedenia celkovej 
ceny bez DPH. 
 

b) OPRAVA POVRCHU CESTY č.III/1127: starostka obce oznámila, že od 
11.9.2017 od 9 hodiny do 28.9.2017 do 18 hodiny bude realizovaná 
oprava poškodeného povrchu cesty č.III/1127 Kátov – spojovacia 
v úseku km 1,300-1,900. Oznámenie bolo doručené z Okresného úradu 
Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

c) ÚRAD VLÁDY SR: v tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, 
že podaná žiadosť o dotáciu v programe „Podpora rozvoja športu na 
rok 2017“, ktorá bola podaná na vybudovanie detského ihriska 
v areáli MŠ Kátov sa neuskutoční z dôvodu zrušenia výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v uvedenom programe 

d) WYWAR: starostka obce informovala o rozšírení siete televízie 
WYWAR v Hlíči a ponuke na spoluprácu pri publikovaní kultúrno-
spoločenských podujatí v obci a iných akcií z obce. 

 
Uznesenie č.48/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 8 a) až 8 d). 
 
 
PRIPOMIENKY OBČANOV: 
 
A.Hlubocká: 
• požiadala o riešenie opravy železničného prejazdu (smer Skalica), 

nakoľko je poškodený a môže spôsobiť škodu na prechádzajúcich 
vozidlách. Starostka obce prisľúbila riešiť uvedenú situáciu 
a konzultovať problém so zástupcami ŽSR Slovensko a požadovať 
opravu uvedeného prejazdu 
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P.Krištofík: 
• opätovne apeloval na to, aby obec v spolupráci s ŠVP a.s. Správa 

povodia rieky Moravy opravila most cez „Kopčiansky kanál“ 
(jazero), ktorý je určený na prejazd cyklistom a prechod peším 
k záhradkárskej osade BARÁKY. Starostka obce oznámila, že sa bude 
uvedené riešiť v čo najkratšom termíne so zástupcami ŠVP a.s. 
Správa povodia rieky Moravy. Ďalej pán Krištofík upozornil na 
nebezpečnú situáciu pri vychádzaní z detského ihriska pri katovi, 
kde sa dosť často stáva, že malé deti vbehnú na cestu a môže 
prísť k ich zraneniu. Odporučil uvedenú situáciu riešiť buď 
spomaľovacím prahom pred priechodom pre chodcov alebo umiestnení 
bránky pri východe z ihriska. Starostka obce súhlasila s riešením 
a vchod do ihriska bude zabezpečený bránkou 

 
F.Sloboda: 
• upozornil na to, že pozemky pri ceste na ROD sú zaburinené a bolo 

by ich potrené vykosiť. Starostka obce bude uvedené riešiť s Rod 
Skalica a.s.. 

 
Mgr.E.Foltýn: 
• oznámil poslancom OZ, že na zasadnutí OZ dňa 8.6.2017 mu 

neschválili užívanie časti pozemku parc.č.434/46 za účelom 
rozšírenia nájazdu, ktorý vedie k pozemku parc.č.434/21 v jeho 
vlastníctve, ponad odtokový kanál na šírku 6m a to s odôvodnením, 
že každý rodinný dom v tejto časti má prejazd k rodinnému domu 
vybudovaný a že pri budovaní uvedeného odvodňovacieho kanála bolo 
jednou z podmienok zo strany ŠVP a.s. Správa povodia rieky 
Moravy, aby uvedený kanál zostal otvorený za účelom lepšej 
údržby. Ďalej oznámil, že požadoval kópiu vyjadrenia ŠVP, kde mu 
bolo z obce oznámené, že odporúčanie nebolo písomné, ale len 
ústne. Na čo v ďalšej žiadosti požiadal o meno zodpovedného 
zamestnanca, ktorý odporúčanie dal, pričom v odpovedi mu bolo 
oznámené, že odporúčanie dal Ing. Slanika. Poslanci OZ opäť Mgr. 
Foltýnovi vysvetlili, prečo sa rozšírenie prejazdu nepovoľuje. 
Mgr.Foltýn ďalej upozornil na skutočnosť, že vŕby pri vjazde 
k jeho RD sú neudržiavané a zasahujú do drôtov elektrického 
vedenia. Starostka obce prisľúbila v tejto veci zjednať okamžitú 
nápravu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................           ............................ 
     starostka obce                        overovatelia zápisnice 
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Výpis uznesení OZ 
zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.09.2017 

 
 
Uznesenie č.42/2017 
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 
 
Uznesenie č.43/2017 
OZ v Kátove schvaľuje žiadosť pána Elemíra Foltýna, bytom Kátov 217, 
užívať pozemok parc.č.434/46 v k.ú.Kátov za účelom vyhotovenia 
prístrešku na automobil. 
 
Uznesenie č.44/2017 
OZ v Kátove konštatuje, že novo nastúpená poslankyňa obecného 
zastupiteľstva, pani Jolana Veselská, zložila zákonom predpísaný 
sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  
 
Uznesenie č.45/2017 
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 1.1.2018 do 31.12.2018. 
 
Uznesenie č.46/2017 
OZ v Kátove schvaľuje umiestniť pri vjazde na cestu medzi cintorínom 
a RD 74 sklápací uzamykateľný stĺpik.  
 
Uznesenie č.47/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť pána Pavla Prochásku, bytom 908 
51 Holíč, Sibírska 24/1569 o povolenie výstavby záhradného domčeka  
na parcele č.837/1 a 837/2 v k.ú.Kátov. 
 
Uznesenie č.48/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 8 a) až 8 d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................           ............................. 
      starostka obce                       overovatelia zápisnice 
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