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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 23.02.2017 

 
                     
Prítomní poslanci: 5     Ospravedlnení: 2 – Ing.Macháček, p.Hlubocká 
                           
                                                                                                                                                            
Overovatelia: p.Belko, p.Hlúpik 
 
 
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, Ing.: VM  
 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Žiadosť o prenájom pozemku parc.č.260/1 – Eduard Havlík. 
4. Odkúpenie pozemku parc.č.351/1 – Stanislava Mrázová. 
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie MO Únia žien Slovenska Kátov. 
6. Kvetinové dni – informácia. 
7. Rôzne. 

 
 
Uznesenie č.4/2017 
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 5 BJ, BM, GA, HA, HK 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 2 
 
Z minulého zasadnutia neboli na kontrolu žiadne uznesenia. 
 
 
K bodu 3 
 
V tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, že na obec Kátov 
bola doručená žiadosť pána Eduarda Havlíka, trvale bytom Kátov č.78, 
v ktorej žiada o odpredaj pozemku parc.č.260/1 v k.ú.Kátov, 
evidovaného na LV 362, vo výmere 80 m2, ktorého vlastníkom je Obec 
Kátov. V žiadosti ďalej uvádza, že uvedený pozemok susedí z pozemkom 
v jeho vlastníctve. Súčasne pán Eduard Havlík uvádza, že uvedený 
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pozemok je oplotený (pravdepodobne ho oplotil predchádzajúci 
majiteľ) a užíval ho. Pán Eduard Havlík žiada pozemok odkúpiť hlavne 
z dôvodu, že pri svojom rodinnom dome nie je žiadna záhrada, a preto 
chce využiť pozemok, o ktorý žiada, ako záhradku na pestovanie 
zeleniny. Nakoľko uvedený pozemok v minulosti užívali iní vlastníci, 
poslanci OZ navrhli osloviť aj týchto užívateľov a podľa toho 
rozhodnúť, komu sa uvedený pozemok dá do prenájmu. Cenu za prenájom 
stanovili poslanci OZ 0,20 €/m2. Schválenie prenájmu uvedeného 
pozemku sa presúva do ďalšieho zasadnutia. 
 
Uznesenie č.5/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o žiadosti pána Eduarda 
Havlíka na prenájom pozemku parc.č.260/1, LV 362, vo výmere 
Uznesenie č.5/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o žiadosti pána Eduarda 
Havlíka na prenájom pozemku parc.č.260/1, LV 362, vo výmere 80 m2. 
 80 m2. 
 
 
K bodu 4 
Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili 
k predloženej žiadosti pani Stanislavy Mrázovej, v ktorej žiada 
o odkúpenie pozemku parc.č.351/1 alebo parc.č.434/14, ktoré sú vo 
vlastníctve Obce Kátov. Poslancom OZ bola žiadosť aj s vyznačením 
pozemkov v katastrálnej mape zaslaná na preštudovanie pred 
zasadnutím OZ. Poslanci OZ nesúhlasia s odpredajom ani jednej 
z uvedených parciel, nakoľko parc.č.351/1 sa nachádza v blízkosti 
stávajúceho detského ihriska pri katovi a v budúcnosti by obec 
uvedené ihrisko chcela rozširovať. Pozemok parcelné číslo 434/14 
bude využívaný na vybudovanie odvodňovacieho kanála z novej ulice. 
Poslanci navrhli, aby si pani Mrázová podala novú žiadosť, a to na 
prenájom pozemku parc.č.351/1, ktorá bude prerokovaná na ďalšom 
zasadnutí OZ. 
 
Uznesenie č.6/2017 
OZ v Kátove schvaľuje predaj pozemkov v k.ú.Kátov, a to  
parc.č.351/1 – orná pôda, vo výmere 134 m2 a pozemku parc.č.434/14 – 
orná pôda, vo výmere 1510 m2, pani Stanislave Mrázovej, trvale bytom 
908 49 Kátov č.212.     
           
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 0 
 
proti uvedenému uzneseniu: 5 BJ, BM, GA, HA, HK 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 5 
V tomto bode predložila starostka obce poslancom OZ žiadosť MO Únia 
žien Slovenska Kátov, v ktorej žiadajú o príspevok na činnosť na rok 
2017 vo výške 200 € (žiadosť je prílohou zápisnice OZ). Poslanci OZ 
nemali žiadne pripomienky k uvedenej žiadosti, a preto sa pristúpilo 
k hlasovaniu. 
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Uznesenie č.7/2017 
OZ v Kátove schvaľuje príspevok na činnosť na rok 2017 MO Únia žien 
Slovensko Kátov vo výške 200 € (slovom: dvesto eur). 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 5 BJ, BM, GA, HA, HK 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
K bodu 6 
Starostka obce informovala poslancov OZ o prípravách na podujatie 
Kvetinové dni 2017. Nakoľko poslanci OZ nemali pripravené žiadne 
návrhy na účinkujúcich do programu uvedeného podujatia, predložila 
starostka obce návrhy, ktoré pripravila. Podujatie by mala moderovať 
pani Jana Koutná zo Skalice, vystupovať by mali deti z MŠ Kátov, 
detská tanečná alebo hudobná skupina zo ZUŠ Holíč (bude spresnené), 
heligónkari, mužský spevácky zbor PÁNI HÁJ z obce Hýsly na Morave, 
cimbalová muzika ŠIBENKA, prednáška o pestovaní OSKORUŠE, v budove 
MŠ by mala byť výstava keramiky, vyšívaných obrazov, vankúšov 
a sošiek - s inštaláciou výstavy pomôže pani Mária Klemonová. Ďalšie 
informácie budú riešené na samostatnom stretnutí k podujatiu 
Kvetinové dni 2017. 
 
Uznesenie č.8/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prípravách na podujatie 
Kvetinové dni 2017. 
 
 
K bodu 7 
 
Rôzne: 
 
a) OPLOTENIE MŠ KÁTOV: starostka obce informovala poslancov OZ 

o tom, že by bolo potrebné opraviť oplotenie v MŠ, nakoľko je 
v zlom stave a ohrozuje bezpečnosť detí. Starostka obce navrhla, 
aby sa zrealizovala aspoň časť oplotenia, a to stranu od Holíča. 
Poslane OZ BM na uvedené odpovedal, že oprava sa mala realizovať 
hneď u celého oplotenia a nie to robiť po častiach. Plot by sa 
mal byť z betónových dielcov, (predbežný rozpočet je vo výške cca 
12.500 €). Poslanci OZ odporučili starostke obce, aby sa 
vypracovali potrebné (materiálové a cenové) kritériá pre výzvu 
pre verejné obstarávanie. 

 
Uznesenie č.9/2017 
OZ v Kátove schvaľuje realizáciu opravy oplotenia areálu MŠ v roku 
2017. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 4 BM, GA, HA, HK 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
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zdržali sa hlasovania: 1 BJ 
 
b) ODPADY: starostka obce informovala poslancov OZ o tom, že 

starosta obce Prietržka prišiel s návrhom vývozu TKO od roku 2018 
v dva a pol týždňových intervaloch (teraz sa vyvážajú odpady 
každé dva týždne – obec Kátov a Prietržku vyvážajú v tých 
termínoch). Uvedené by chcel starostka obce Prietržka realizovať 
z dôvodu, že bol zvýšený poplatok za odvoz odpadu zo strany 
odoberajúcej spoločnosti, čo je VEPOS Skalica s.r.o.. Z tohto 
dôvodu nebudú vybrané poplatky od občanov za vývoz TKO v obci 
Prietržka (12 €/osoba) pokrývať celkové náklady za vývoz TKO. 
Starostka obce ďalej informovala, že v obci Kátov poplatky 
vybrané od občanov (16 €/osoba) celkové náklady za vývoz TKO 
pokrývajú. Poslanci OZ skonštatovali, že by sa frekvencia vývozu 
TKO v obci Kátov nemala meniť 

c) ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE 2017: v tomto bode starostka obce 
informovala o tom, že obec Kátov (vybrané domácnosti) bola 
vybraná pre štatistické zisťovanie, ktoré bude vykonávať 
Štatistický úrad SR 

d) STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ: Ing. Peter Bellay oboznámil poslancov OZ 
o svojej ponuke „Starostlivosť o zeleň v obci Kátov“. Vysvetlil 
poslancom OZ, čo všetko cenová ponuka zahŕňa (od inventarizácie 
zelene v obci, až po realizáciu a údržbu). Poslanci OZ požiadali 
Ing.Ballaya, aby im ponuku poslal v elektronickej podobe na 
preštudovanie. Na ďalšom zasadnutí OZ sa k uvedenému poslanci OZ 
vyjadria 

 
Uznesenie č.10/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 7b) až 7d).  
 
 
Pripomienky občanov 
 
• p.Mária Klemonová: apelovala na starostku obce i poslancov OZ, 

aby sa nechali odborne orezať moruše pri Hliníkoch, nakoľko sa 
jedná o veľmi staré a vzácne stromy. Odporučila pána Noska 
z Kopčian, ktorý robil odborný orez stromov aj u nich doma a môže 
ho odporučiť. Na uvedené starostka obce odpovedala, že v minulom 
roku sa uvedené riešilo za zasadnutí OZ, poslancom predložená 
cenová ponuka pána Noska, ktorá riešila ozdravný ozer moruší 
u Hliníkov. Poslancom sa cena za uvedené práce zdala vysoká, 
a preto mala starostka obce zistiť ešte ďalšie cenové ponuky od 
iných firiem. Starostka obce uvedené zistila, ale ponuky od iných 
firiem boli ešte vyššie, a preto poslanci OZ uvedené neschválili. 
Starostka obce ďalej informovala o tom, že orez malín sa musí 
z bezpečnostných dôvodov v tomto roku určite urobiť (pri silnom 
vetre sa lámu haluze, ktoré môžu ohroziť ľudí a ich majetok) 

• ROVEX REALITY: zástupca ROVEX REALITY mal dotaz ohľadom ÚPNO 
Kátov a určenia lokalít na výstavbu rodinných domov. Starostka 
obce informovala, že poslanci OZ určili lokality vhodné na 
výstavbu RD a Ing.arch.Šagát, ktorý ÚPNO Kátov spracováva, 
zisťuje, ktoré z vybraných lokalít budú na výstavbu 
najvhodnejšie. Starostka obce ďalej informovala o tom, že ÚPNO 
Kátov by mal byť spracovaný v tomto roku a mali by byť ešte aj 
stretnutia s verejnosťou ohľadom uvedeného plánu. Termín 
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stretnutí bude včas oznámený a zverejnený aj na web stránkach 
obce Kátov (www.katov.eu). 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................           ............................ 
     starostka obce                        overovatelia zápisnice 
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Výpis uznesení OZ 
zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.02.2017 

 
 
Uznesenie č.4/2017 
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 
 
Uznesenie č.5/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o žiadosti pána Eduarda 
Havlíka na prenájom pozemku parc.č.260/1, LV 362, vo výmere 80 m2. 
 
Uznesenie č.6/2017 
OZ v Kátove neschvaľuje predaj pozemkov v k.ú.Kátov, a to  
parc.č.351/1 – orná pôda, vo výmere 134 m2 a pozemku parc.č.434/14 – 
orná pôda, vo výmere 1510 m2, pani Stanislave Mrázovej, trvale bytom 
908 49 Kátov č.212.     
 
Uznesenie č.7/2017 
OZ v Kátove schvaľuje príspevok na činnosť na rok 2017 MO Únia žien 
Slovensko Kátov vo výške 200 € (slovom: dvesto eur). 
 
Uznesenie č.8/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prípravách na podujatie 
Kvetinové dni 2017. 
 
Uznesenie č.9/2017 
OZ v Kátove schvaľuje realizáciu opravy oplotenia areálu MŠ v roku 
2017. 
 
Uznesenie č.10/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 7b) až 7d). 
 
 
 
 
 
 

 
 

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