ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 02.11.2017
Prítomní poslanci: 6

Ospravedlnení: p.Hlubocká

Overovatelia: p.Hlúpik, p.Veselská
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
Veselská Jolana: VJ
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Územný plán obce Kátov – schválenie zadania ÚPN-O Kátov.
Hodnotiaca
správa
o výsledkoch
výchovno-vzdelávacej
činnosti
a podmienkach školského zariadenia za šk.rok 2016/2017.
Územno-plánovacia informácia – ROD Skalica, a.s.
Oprava štátnej cesty – vyfrézovaný asfalt – žiadosti na použitie
opráv ciest.
Rada školy pri MŠ Kátov – schválenie členov za zriaďovateľa.
Rôzne.

Uznesenie č.49/2017
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HK, MM, VJ
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 2
Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ 11.09.2017:
• uznesenie č.46/2017 - umiestniť pri vjazde na cestu medzi
cintorínom a RD 74 sklápací uzamykateľný stĺpik – splnené, stĺpik
je umiestnený
• pripomienky občanov:
p.Pavol Krištofík – bránka od ihriska u Kata – dorába sa
p.Alena Hlubocká – železničný prejazd smer Skalica – do
30.11.2017 by mal byť opravený (list ŽSR)
MO SZZ – mostík cez jazero – v riešení
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K bodu 3
V tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, že je potrebné
schváliť „Zadanie ÚPN-O Kátov“ v zmysle § 8 ods.3) písm. a) až u)
vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej
dokumentácii.
Podklady
k ÚPN-O
Kátov
boli
poslancom doručené pre zasadnutím OZ na preštudovanie.
Uznesenie č.50/2017
OZ v Kátove schvaľuje „Zadanie ÚPN-O Kátov“ v zmysle § 8 ods.3)
písm. a) až u) vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HK, MM, VJ
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 4
Starostka obce predložila poslancom OZ „Hodnotiacu správu o
výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach školského
zariadenia za školský rok 2016/17“. Poslankyňa OZ, GA, upozornila na
to, že uvedená správa nebola doručená ne prerokovanie na RŠ pri MŠ
Kátov. Starostka obce oznámila, že riaditeľka MŠ v Kátove bude
o uvedenom
oboznámená
a bude
zjednaná
náprava
a to
tak,
že
„Hodnotiaca správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a
podmienkach školského zariadenia za školský rok 2016/17“ bude
najskôr predložená na prerokovanie a vyjadrenie RŠ pri MŠ Kátov a až
po odporúčaní RŠ bude schválená na OZ.
Uznesenie č.51/2017
OZ v Kátove berie na vedomie, že „Hodnotiaca správa o výsledkoch
výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach školského zariadenia za
Školský rok 2016/17“ bude predložená Rade školy pri MŠ v Kátove na
prerokovanie a vyjadrenie sa a po jej odporúčaní bude schválená na
ďalšom zasadnutí OZ.
K bodu 5
V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť ROD
Skalica, a.s., v ktorej žiadajú o územno-plánovaciu informáciu
k pozemkom parc.č.1360, 1359, a to z dôvodu realizovania bytovej
výstavby. Poslanci OZ skonštatovali, že nakoľko má obec rozpracovaný
ÚPN-O, v ktorom budú určené lokality na výstavbu rodinných domov,
nie je vhodné, až do určenia uvedených lokalít, povoľovať akúkoľvek
výstavbu v obci.
Uznesenie č.52/2017
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť ROD Skalica, a.s., v ktorej
žiada o územno-plánovaciu informáciu.
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K bodu 6
Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosti na použitie
vyfrézovaného asfaltu v obci. Žiadosť si podal p.Martin Antálek za
občanov bývajúcich v časti obce „Černé more“, a to z dôvodu
sťaženého prístupu pri nepriaznivom počasí v tejto oblasti, hlavne
pre záchranné a bezpečnostné zložky v prípade núdze a uľahčenia aj
prístupu k údržbe záchytnej nádrže. Ďalšiu žiadosť podala ZO SZZ
Kátov, na spevnenie prístupovej komunikácie k záhradkárskej osade
Baráky. Starostka obce informovala poslancov OZ, že ZO SZZ Kátov
boli poskytnuté 4 fúre uvedeného materiálu na spevnenie uvedenej
komunikácie. Ďalšími žiadateľmi sú p.Pavol Kocián, ktorý žiada
uvedený materiál na spevnenie nájazdu k vodnej nádrži Hliníky
a p.Marek Belko, ktorý zastupuje obyvateľov v časti Kút a uvedený
materiál žiada na spevnenie komunikácie pri Kátovskom jazere (od
starého mosta po nový most a tiež u zberného dvora). Starostka obce
navrhla prerozdeliť tento materiál až po dobudovaní spojovacej
komunikácie pre IBV lokalita Žliabky, na ktorú je materiál určený.
Poslanec OZ, HK, navrhol, aby bol urobený prepočet skutočného
množstva materiálu a podľa zistenia bola asfaltová drť rozdelené
žiadateľom. Poslanec OZ, BM, skonštatoval, že materiál by mal
postačovať pre všetkých žiadateľov a že prepočet skutočného množstva
urobí.
Uznesenie č.53/2017
OZ
v Kátove
schvaľuje,
po
prepočítaní
skutočného
množstva
vyfrézovaného asfaltu, prerozdelenie asfaltovej drte žiadateľom.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HK, MM, VJ
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 7
V tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, že dvaja poslanci
OZ, a to HK a MM odstúpili z členstva Rady školy a je preto potrebné
schváliť delegovanie nových členov za zriaďovateľa.
Delegovaní členovia
p.Marek Belko
Ing. Andrea Gučková
p.Alena Hlubocká
Ing. Petra Štefková PhD.
p.Jolana Veselská
Uznesenie č.54/2017
OZ v Kátove schvaľuje delegovanie členov za zriaďovateľa, a to
p.Marka Belka, Ing. Andreu Gučkovú, p.Alenu Hlubockú, Ing. Petru
Štefkovú PhD., p.Jolanu Veselskú, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
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predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 5 zákona č.596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ
SR č.291/2004 Z.z. do Rady školy pri MŠ v Kátove.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HK, MM, VJ
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 8
Rôzne
a) VŔBY: v tomto bode starostka obce informovala, že na zasadnutí OZ
11.9.2017 upozornil p.Elemír Foltýn na to, že vŕby pri vjazde
k jeho RD sú neudržiavané a zasahujú do drôtov elektrického
vedenia. Starostka obce ďalej informovala, že po víchrici
v nedeľu 29.10.2017 nastal z uvedeného dôvodu výpadok elektrickej
energie, na čo upozorňovali viacerí občania z ulice k jazeru.
Starostka obce oznámila, že bol na obhliadku uvedených stromov
pozvaný p.Nosek a navrhol, že by bolo vhodné vŕby úplne zrezať,
nakoľko by sa museli aspoň 3 razy ročne orezávať a orezanie
jedného stromu vychádza na 50 €. Pani Zuzana Rišková nesúhlasila,
aby boli vŕby orezané. Apelovala na to, že po dohode so ZSE by
orezanie stromov robili v rámci údržby, len by sa im uvedená
skutočnosť musela nahlasovať. Tiež poukázala na to, že zrezanie
stromov nie je v kompetencii obce a že by bolo potrebné
NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
dodržiavať zákon
a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášku MŽP SR č.
24/2003 Z z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona
NR SR o ochrane prírody a krajiny. Na uvedené občianka obce,
p.Anna Potočná, pani Riškovej odpovedala, že ak si vŕby vysadili
a chcú, aby sa nezrezávali, mali pravidelné orezávanie stromov
vykonávať svojpomocou a k uvedenej situácii nemuselo vôbec dôjsť.
Poslanci OZ skonštatovali, že nakoľko vŕby ohrozujú svojim
vzrastom nielen bezpečnú dodávku elektrickej energie, ale súčasne
zabraňujú
bezpečnému
výjazdu
z RD
217,
bude
najvhodnejším
riešením ich vyrezanie a zabezpečenie náhradnej výsadby.
Uznesenie č.55/2017
OZ v Kátove schvaľuje vyrezanie dvoch vŕb pri rodinnom dome číslo
súpisné 217 s tým, že bude zabezpečená náhradná výsadba.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HK, MM, VJ
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
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b) PODUJATA
V
a prítomných
v obci:
04.11.2017 –
25.11.2017 –
05.12.2017 –
09.12.2017 –
Horňáčka

OBCI:
starostka
obce
oboznámila
občanov
s pripravovanými
akciami

poslancov
OZ
a podujatiami

voľby do orgánov samosprávnych krajov
vítanie detí narodených v roku 2017
Mikulášska besiedka
Vianočný koncert – účinkuje: Slovácká kapela Romana

Uznesenie č.56/2017
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 8 b).
PRIPOMIENKY OBČANOV:
M.Gučková:
• poukázala na to, že v časti obce „Dedina“ nebola doteraz
zrealizovaná oprava chodníkov, ktoré sú v zlom stave. Nedá sa po
nich prechádzať, mamičky s kočíkmi chodia radšej po MK, čo je
veľmi nebezpečné. Súčasne upozornila na to, že v tejto časti obce
sa nerobí nič nové a všetky práce a úpravy sú sústreďované na
novú ulicu (IBV lokalita žliabky), čo podľa nej nie je až tak
potrebné. Starostka obce na uvedené odpovedala, že oprava
chodníkov v tejto časti obce sa bude realizovať v roku 2018
Ing. J.Riška:
• poukázal na veľmi zle urobenú hlavnú cestu (v mesiaci 9/2017
prebiehala rekonštrukcia) v krížení sa ciest IBV lokalita Žliabky
a hlavná cesta u MŠ, ktorá je zle vyspádovaná a počas dažďa tu
vzniká veľká mláka vody, čo môže v zimných mesiacoch spôsobiť
dopravnú nehodu. Podľa jeho názoru by bolo vhodné upozorniť
investora rekonštrukcie cesty, TTSK. Súčasne Ing.Riška upozornil
na
to,
že
v záhradách
RD
u Kátovského
jazera
prebieha
pravdepodobne výstavba, nakoľko sú viditeľné veľké vybetónované
plochy. Starostka obce prisľúbila uvedené preveriť
F.Sloboda:
• upozornil na to, že pozemky u „Černého jazera“ sú neudržiavané,
sú tam napadané haluzoviny po nedávnej víchrici a že by bolo
vhodné tieto plochy aj častejšie kosiť.

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

............................
overovatelia zápisnice
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Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 02.11.2017
Uznesenie č.49/2017
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Uznesenie č.50/2017
OZ v Kátove schvaľuje „Zadanie ÚPN-O Kátov“ v zmysle § 8 ods.3)
písm. a) až u) vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Uznesenie č.51/2017
OZ v Kátove berie na vedomie, že „Hodnotiaca správa o výsledkoch
výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach školského zariadenia za
Školský rok 2016/17“ bude predložená Rade školy pri MŠ v Kátove na
prerokovanie a vyjadrenie sa a po jej odporúčaní bude schválená na
ďalšom zasadnutí OZ.
Uznesenie č.52/2017
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť ROD Skalica, a.s., v ktorej
žiadajú o územno-plánovaciu informáciu.
Uznesenie č.53/2017
OZ
v Kátove
schvaľuje,
po
prepočítaní
skutočného
množstva
vyfrézovaného asfaltu, prerozdelenie asfaltovej drte žiadateľom.
Uznesenie č.54/2017
OZ v Kátove schvaľuje delegovanie členov za zriaďovateľa, a to
p.Marka Belka, Ing. Andreu Gučkovú, p.Alenu Hlubockú, Ing. Petru
Štefkovú PhD., p.Jolanu Veselskú, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 5 zákona č.596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ
SR č.291/2004 Z.z. do Rady školy pri MŠ v Kátove.
Uznesenie č.55/2017
OZ v Kátove schvaľuje vyrezanie dvoch vŕb pri rodinnom dome číslo
súpisné 217 s tým, že bude zabezpečená náhradná výsadba.
Uznesenie č.56/2017
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 8 b).

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

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