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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 06.04.2017 

 
                     
Prítomní poslanci: 6                         Ospravedlnení: p.Hlúpik 
                           
                                                                                                                                                            
Overovatelia: Ing.Gučková, p.Hlubocká 
 
 
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  
 
 
Starostka obce oznámila poslancom OZ, že program zasadnutia OZ bude 
doplnený o 2 body, a to bod 8) Žiadosť o užívanie časti obecného 
pozemku – Stanislava Mrázová a bod 9) Žiadosť o odkúpenie obecného 
pozemku parc.č.233/2 – Patrik Hodáň a Jana Blahová. Obec žiadosti 
boli poslancom OZ doručené e-mailom pred zasadnutím OZ. 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ 

Kátov – informácia. 
4. Žiadosť p.Felix Sloboda – vyhotovenie chodníka pri RD 19 smerom 

k Hliníkom. 
5. Žiadosť o bezplatný prenájom ihriska – Oblastná výstava nemeckých 

ovčiakov 24.6.2017. 
6. Miestna komunikácia IBV lokalita ŽLIABKY – informácia. 
7. Kvetinové dni Kátov 2017 – informácia. 
8. Žiadosť o užívanie časti obecného pozemku – Stanislava Mrázová. 
9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č.233/2 – Patrik Hodáň 

a Jana Blahová. 
10. Rôzne. 
 
 
Uznesenie č.11/2017 
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HA, MM, VM 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
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K bodu 2 
 
Uznesenie č.7d) Starostlivosť o zeleň: Ing. Peter Bellay – poslanci 
OZ skonštatovali, že cenová ponuka na starostlivosť o zeleň v obci 
je príliš vysoká. Odporučili starostke obce,  kontaktovať Ing. 
Bellaya pri vypracovávaní konkrétnych projektov na zeleň v obci. 
 
 
K bodu 3 
 

V tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, že bolo podľa 
§ 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme vyhlásené výberové konanie na obsadenie 
funkcie riaditeľky MŠ Kátov. Termín na doručenie dokladov 
k uvedenému výberovému konaniu je do 12.5.2017. 
 
Uznesenie č.12/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o vyhlásení výberového 
konania na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Kátov. 
 
K bodu 4 
Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili 
k predloženej žiadosti pána Felixa Slobodu, v ktorej žiada obec 
o vyhotovenie chodníka pri plote rodinného domu č.19 smer k Hliníkom 
(dĺžka cca 60 m). O uvedené žiada hlavne z dôvodu zvýšenia 
bezpečnosti pre chodcov (starších ľudí, detí a mamičiek s kočíkmi).  
 
Poslanci sa k uvedenej žiadosti vyjadrili nasledovne: 
 M.Belko: podľa neho nemá vybudovanie chodníka v tejto časti 

v tomto období význam, ak by do budúcna obec v tejto časti 
plánovala novú IBV, obec by v tejto časti viedla inžinierske 
siete. Ďalším dôvodom je to, že v trase chodníka je stĺp 
elektrického vedenia a dopravná značka STOP, ktoré by museli 
chodci obchádzať (schádzať s chodníka späť na cestu – to platí aj 
pre to, ak by bol chodník vybudovaný nad úrovňou cesty). Ak by sa 
chodník vybudoval v rovine cesty, prechádzajúce autá by vchádzali 
na tento chodník a prechádzali by po ňom. BM odporučil počkať 
s budovaním uvedeného chodníka 
 

 J.Baránek: upozornil na to, že súčasné riešenie miestnej 
komunikácie, kde je po oboch stranách trávnatý porast, slúži na 
to, aby tento vsakoval dažďovú vodu, ktorá by inak zostávala na 
asfaltovom povrchu MK. Tak ako BM aj on upozornil na to, že do 
budúcna sa v tejto časti môžu viesť inžinierske siete a mala by 
sa robiť nová komunikácia (oprava stávajúcej) a úprava trávnatej 
plochy 

 
 Ing.M.Veselôský: navrhol ako riešenie uvedeného problému 

vytvorenie zóny s obmedzenou rýchlosťou 
 
 A.Hlubocká: navrhla, aby sa uvedené zakomponovalo do územného 

plánu obce a v prípade rekonštrukcie chodníka na hlavnej ulici –
KOPANICE, použiť betónové kocky na chodník v časti k Hliníkom 
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 Ing.A.Gučková: navrhla maximálne použiť kocky po oprave chodníkov 
na spevnenie, aby mali chodci kam uhnúť pri prejazde automobilov. 

 
Uznesenie č.13/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o žiadosti p. Felixa Slobodu 
o vybudovaní chodníka pri plote RD 19 od hlavnej ulice smer Hliníky. 
 
 
K bodu 5 
V tomto bode predložila starostka obce poslancom OZ žiadosť 
Kynologického klubu Holíč na bezplatný prenájom futbalového areálu, 
za účelom usporiadania „Oblastnej výstavy nemeckých ovčiakov“ 
s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať 24.6.2017 od 6. do 17. 
hodiny. V žiadosti ďalej uvádzajú, že na vlastné náklady včas 
pripravia celý areál pre uskutočnením výstavy a tiež aj po je 
ukončení. Poslanci OZ navrhli, aby sa do dohody určili podmienky, za 
ktorých sa futbalový areál prenajme (kosenie, úprav areálu, 
vyplatenie spotrebovaných energií a pod.). 
 
Uznesenie č.14/2017 
OZ v Kátove schvaľuje bezplatný prenájom futbalového areálu 
Kynologickému klubu Holíč, za účelom usporiadania „Oblastnej výstavy 
nemeckých ovčiakov“, a to dňa 24.6.2017 od 6. do 17. hodiny, za 
podmienok určených Obcou Kátov. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HA, MM, VM 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 6 
Starostka obce informovala poslancov OZ o vykonaných prácach na MK 
IBV Žliabky. Obyvateľom bývajúcim v uvedenej lokalite bolo doručené 
oznámenie o neparkovaní pred rodinnými domami, aby sa neporušil 
podklad nachystaný pred položením asfaltového povrchu. Asfaltový 
povrch by sa mal pokladať 18.apríla 2017. Ing.Brožková mala dotaz, 
či bude uvedený termín dodržaný a je záväzný. Starostka obce 
odpovedala, že termín bol dohodnutý na poslednom stretnutí 
v decembri 2016. Pán Pavol Bujla poukázal na veľmi pomalé tempo 
firmy, ktorá práce vykonáva a že by mohli pracovať aj rýchlejšie. 
Ďalej poukázal na to, že je bežným štandardom budovať na nových 
chodníkoch nájazdy pre kočíky a to na nových chodníkoch chýba. 
Starostka obce na uvedené odpovedala, že firma bola vybraná cez 
Vetník a obec nemohla do uvedeného vôbec zasahovať. Ďalej starostka 
obce odpovedala, že chodníky sú realizované podľa schváleného 
projektu. 
 
Uznesenie č.15/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prácach na miestnej 
komunikácii IBV lokalita ŽLIABKY.  
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K bodu 7 
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ o prípravách 
podujatia Kvetinové dni – Kátov 2017. Starostka obce predložila 
poslancom pripravený program so sprievodnými podujatiami, 
informovala o tom, že od 1.3.2017 sa prihlasujú predajcovia 
a predajné miesta sú už skoro všetky obsadené. Ďalej starostka obce 
pridelila poslancom OZ práce, ktoré budú zabezpečovať počas konania 
sa uvedeného podujatia a súčasne informovala o tom, čo všetko je už 
zabezpečené (stráženie tombole – MO JDS Kátov, riadenie dopravy – 
dobrovoľní hasiči Holíč, inštalácia výstavy Romantické zátišia – p. 
Mária Klemonová a iné). 
 
Uznesenie č.16/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prípravách na podujatie 
Kvetinové dni – Kátov 2017. 
 
 
K bodu 8 
Starostka obce predložila poslancom žiadosť pani S.Mrázovej, 
v ktorej žiada o súhlas na užívanie časti obecného pozemku 
parc.č.351/1, ktorý je v tesnom susedstve pozemku v jej vlastníctve. 
Povolenie užívania žiada z dôvodu potreby prejazdu cez uvedený 
pozemok vlastným automobilom do zadnej časti záhrady, kde má 
vybudovaný prístrešok pre automobil. Poslanci OZ odporučili dočasné 
riešenie uvedenej situácie a to, aby pani Mrázová využívala uvedený 
obecný pozemok len do konca roka (do 31.12.2017). Ďalej odporučili, 
aby pani Mrázová hľadala vlastné riešenia parkovania svojho osobného 
automobilu. 
 
Uznesenie č.17/2017 
OZ v Kátove súhlasí s užívaním časti obecného pozemku parc.č.351/1 
v k.ú.Kátov, a to  pani Stanislavou Mrázovou, trvale bytom Kátov 
č.212. Súhlas sa vydáva do 31.12.2017.  
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HA, MM, VM 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
K bodu 9 
V tomto bode starostka obce predložila poslancom žiadosť Patrika 
Hodáňa, trvale bytom Kopčany, Kollárova 220/107 a Jany Blahovej, 
trvale bytom Skalica, Pelíškova 675/29, v ktorej žiadajú o odkúpenie 
časti pozemku v k.ú.Kátov,  parc.č.233/2, vedeného na LV 362, ktorý 
je vo vlastníctve obce. Menovaní sú vlastníkmi rodinného domu číslo 
súpisné 141 v obci Kátov. Uvedený pozemok sa nachádza pred RD 141 
a jedná sa o časť trávnatej plochy a vjazd medzi chodníkom a RD 141. 
Poslanci OZ skonštatovali, že pre obec nie je výhodné uvedený 
pozemok predávať.  
 
Uznesenie č.18/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie  žiadosť Patrika Hodáňa, trvale bytom 
Kopčany, Kollárova 220/107 a Jany Blahovej, trvale bytom Skalica, 
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Pelíškova 675/29, o odkúpenie časti pozemku v k.ú.Kátov,  
parc.č.233/2, vedeného na LV 362, ktorý je vo vlastníctve obce.   
 
 
K bodu 10 
 
Rôzne: 
 
a) MŠ KÁTOV PRERUŠENIE PREVÁDZY: starostka obce informovala 

poslancov OZ o tom, že je potrebné stanoviť dĺžku prerušenia 
prevádzky v letných mesiacoch, t.j. či bude materská škola 
zatvorená 1 alebo 2 mesiace. Poslanci OZ po diskusii 
skonštatovali, že je vhodné, aby bol prevádzka MŠ Kátov v letných 
mesiacoch prerušená len 1 mesiac. Konkrétny mesiac neurčili, je 
to na zvážení riaditeľky MŠ Kátov a dohode s rodičmi detí. 

 
Uznesenie č.19/2017 
OZ v Kátove schvaľuje prerušenie prevádzky Materskej školy Kátov, 
908 49 Kátov 155 v letnom období, a to v trvaní 1 mesiaca. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HA, MM, VM 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
b) PRÍPLATOK K PLATU STAROSTKY OBCE: poslanec OZ, BM, navrhol 

schválenie príplatku vo výške 15% k platu starostke obce, čo 
odôvodnil tým, že starostka obce úspešne plní svoj volebný 
program a sú výsledky jej práce sú veľmi viditeľné. Ďalej 
poslanec OZ, MB, uviedol, že plat starostu nesmie byť nižší, ako 
je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 a obecné 
zastupiteľstvo môže plat starostu rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. 

 
Výpočet platu: 

912,- € x 1,65 = 1 504,80 € 
15 % z mesačného platu: 1 504,80 € x 15 % = 225,72 € 
mesačný plat spolu: 1 504,80 € + 225,72 € = 1 730,52 € 
Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 
Plat mesačne: 1 731,00 € 
  
Uznesenie č.20/2017 
OZ v Kátove schvaľuje zvýšenie platu starostky obce Kátov o 15 % 
k mesačnému platu v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 
s účinnosťou od 01. 05. 2017. 

 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HA, MM, VM 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
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c) LEŽADLÁ MŠ: starostka obce informovala o tom, že do materskej 

školy boli zakúpené nové ležadlá pre deti 
d) DEŇ NARCISOV: starostka obce ďalej informovala, že aj v tomto 

roku bude v obci prebiehať zbierka pre Ligu proti rakovine (DEŇ 
NARCISOV), a to v piatok 7.apríla 2017 

e) VÝROČIE OSLOBODENIA: v tomto bode starostka oznámila, že 
11.apríla 2017 o 15 hodine pred obecným úradom (pamätná doska) si 
obec pripomenie oslobodenie Kátov 

f) STAVANIE MÁJA: starostka obce oznámila poslancom OZ, že stavanie 
mája bude 27.4.2017 o 17 hodine v parku pri katovi 

g) PROJEKTY TTSK: v toto bode starostka obce oznámila, že nám bola 
schválená dotácia z TTSK na dva projekty, a to v výške 600 € na 
Kvetinové dni a 300 € MDD. Súčasne bol tiež podaný projekt na MF 
SR na rekonštrukciu oplotenia MŠ. 
 

Uznesenie č.21/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 10b) až 10g).  
 
 
Pripomienky občanov 
 
• R.Pukančík: požiadal starostku obce a prítomných poslancov OZ, 

aby sa riešila situácia s prejazdom veľkých nákladných 
automobilov smerom k ROD (križovatka), nakoľko sa mu otrasmi, 
ktoré spôsobujú nákladné automobily, poškodzuje prístavba jeho 
RD. Podľa neho by malo byť dopravnou značkou určené, že by touto 
cestou mohli prechádzať automobily s nosnosťou do 3,5 t. 
Starostka obce bude riešiť uvedenú situáciu s kompetentnými 
inštitúciami (Dopravný inšpektorát Senica) a Ing.arch.Šagátom, 
ktorý spracováva Územný plán obce Kátov (ÚPNO), či by sa uvedené 
nedalo zapracovať do ÚPNO Kátov. 

• Ing. A.Gučková: predložila poslancom OZ žiadosť, aby sa na 
križovatke pri kostole umiestnilo dopravné zrkadlo, nakoľko je 
križovatka neprehľadná a mohlo by prísť k dopravnej nehode. 

• F.Sloboda: mal dotaz na to, či sa bude robiť orez malín pri 
Hliníkoch. Starostka obce odpovedala, že práca je zadaná a určite 
bude v najbližšom čase realizovaná. Ďalej sa p.Sloboda pýtal na 
cenu za vývoz drobného stavebného odpadu, na čo mu starostka obce 
odpovedala, že cena ne určená vo výške 5 € za fúrik a 10 € za 
„káru“. 

• P.Kocian: mal požiadavku na dorobenie asfaltu u Hliníkov, nakoľko 
pri vjazde k Hliníkom je cesta neukončená a veľmi vysoká. 

 
 
 
 

 
  
 
 
.............................           ............................ 
     starostka obce                        overovatelia zápisnic 



 7 

Výpis uznesení OZ 
zo zasadnutia OZ konaného dňa 06.04.2017 

 
 
Uznesenie č.11/2017 
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 
 
Uznesenie č.12/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o vyhlásení výberového 
konania na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Kátov. 
 
Uznesenie č.13/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o žiadosti p. Felixa Slobodu 
o vybudovaní chodníka pri plote RD 19 od hlavnej ulice smer Hliníky. 
 
Uznesenie č.14/2017 
OZ v Kátove schvaľuje bezplatný prenájom futbalového areálu 
Kynologickému klubu Holíč, za účelom usporiadania „Oblastnej výstavy 
nemeckých ovčiakov“, a to dňa 24.6.2017 od 6. do 17. hodiny, za 
podmienok určených Obcou Kátov. 
 
Uznesenie č.15/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prácach na miestnej 
komunikácii IBV lokalita ŽLIABKY.  
 
Uznesenie č.16/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prípravách na podujatie 
Kvetinové dni – Kátov 2017. 
 
Uznesenie č.17/2017 
OZ v Kátove súhlasí s užívaním časti obecného pozemku parc.č.351/1 
v k.ú.Kátov, a to  pani Stanislavou Mrázovou, trvale bytom Kátov 
č.212. Súhlas sa vydáva do 31.12.2017. 
 
Uznesenie č.18/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie  žiadosť Patrika Hodáňa, trvale bytom 
Kopčany, Kollárova 220/107 a Jany Blahovej, trvale bytom Skalica, 
Pelíškova 675/29, o odkúpenie časti pozemku v k.ú.Kátov,  
parc.č.233/2, vedeného na LV 362, ktorý je vo vlastníctve obce.   
 
Uznesenie č.19/2017 
OZ v Kátove schvaľuje prerušenie prevádzky Materskej školy Kátov, 
908 49 Kátov 155 v letnom období, a to v trvaní 1 mesiaca. 
 
Uznesenie č.20/2017 
OZ v Kátove schvaľuje zvýšenie platu starostky obce Kátov o 15 % 
k mesačnému platu v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 
s účinnosťou od 01. 05. 2017. 
 
Uznesenie č.21/2017 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 10b) až 10g).  
 

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