ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 7.12.2017
Prítomní poslanci: 7
Ospravedlnení: 0
Overovatelia: p.Baránek, Ing. Macháček
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.

Otvorenie zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Rozpočet na rok 2018 (2019, 2020) – schválenie.
VZN Obce Kátov č.2/2017 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce –
schválenie.
5. Rôzne.

Uznesenie č.57/2017
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 2
Z predchádzajúceho zasadnutia neboli žiadne uznesenia na splnenie.
K bodu 3
Starostka obce oznámila poslancom OZ, že neboli doručené žiadne
pripomienky na doplnenie rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020.
Rozpočet
bol
doplnený
len
o položky,
ktoré
boli
navrhnuté
riaditeľkou MŠ (Denisa Danieliková), výška rozpočtu určená pre MŠ
však zostáva nezmenená. Návrh rozpočtu bol poslancom OZ poslaný na
preštudovanie pred zasadnutím OZ a bol vyvesený na oznamovacej
tabuli obce a web stránkach obce.
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Uznesenie č.58/2017
OZ v Kátove schvaľuje rozpočet podľa prílohy na rok 2018:

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2018
v €
263 670,00

Bežné príjmy

231 470,00

Kapitálové príjmy

2 000,00
30 200,00

Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu

263 670,00

Bežné výdavky

231 470,00

Kapitálové výdavky

32 200,00
0,00

Finančné operácie výdavkové

0,00

Hospodárenie obce

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č.59/2017
OZ v Kátove berie na vedomie viacročný rozpočet podľa prílohy
roky 2019 – 2020:

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2019
v €
248 497,00

Rozpočet na
rok 2020
v €
253 230,00

Bežné príjmy

243 037,00

247 666,00

2 100,00

2 140,00

Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu

3 360,00

3 424,00

248 497,00

253 230,00

Bežné výdavky

243 037,00

247 666,00

5 460,00

5 564,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

Hospodárenie obce

na

K bodu 4
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ, že k návrhu
VZN Obce Kátov č.2/2017 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce, neboli
žiadne pripomienky ani návrhy na zmenu alebo doplnenie, a preto sa
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pristúpilo k hlasovaniu (materiál VZN mali poslanci k dispozícii na
preštudovanie pred zasadnutím OZ).
Uznesenie č.60/2017
OZ v Kátove schvaľuje VZN Obce Kátov č.2/2017 o poskytnutí dotácií
z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 5
Rôzne
a) AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH (AMO): starostka obce informovala, že na
stretnutí starostov a primátorov oznámil zástupca Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy Senica, MVDr. Alojz Žúrek, že
na základe rozšíreného AMO je vyhlásený zákaz domácich zabíjačiek
ošípaných. Ďalej informovala o tom, že sa v našej oblasti
vyskytol väčší úhyn sliepok (Vrádište, Prietržka) a preto by mali
byť
občania
informovaní
o vzniknutej
situácii
a možnosti
rozšírenia vtáčej chrípky
b) VANOČNÝ KONCERT: starostka obce oznámila, že 9.12. (sobota) o 14
hodine
sa
v rímsko-katolíckom
kostole
bude
konať
vianočný
koncert, účinkuje Slovácká kapela Romana Horňáčka
Uznesenie č.61/2017
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 5a) až 5b).
PRIPOMIENKY OBČANOV:
Z.Rišková:
oznámila, že vŕby, ktorých výrub bol prerokovávaný na minulom
zasadnutí, boli pracovníkmi ZSE zrezané, čím sa odstránila jedna
z podmienok výrubu. Poslanci OZ odpovedali, že aj keď boli vŕby
zrezané a momentálne nezasahujú do elektrického vedenie, je potrebné
ich zrezať a nahradiť vyhovujúcejšou výsadbou. Pani Rišková ďalej
poukázala na zlé formulovanie uznesenie OZ, na čo jej bolo
odpovedané, že aj keď bolo uznesenie neformulované presne, bude
obec pri výrube postupovať podľa zákona. Rozhodnutie o výrube vydá
obec určená Okresným úradom, odbor životného prostredia Skalica (§
69 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z), ktoru bude vedené riadne
rozhodovacie konanie
E.Foltýn:
• na uvedené reagoval p.Foltýn a poďakoval, že boli vŕby zrezané,
nakoľko nebude vznikať problém s výpadkami elektrickej energie.
Pán Foltýn ďalej požiadal o upozornenie záhradkárov, aby cez
„jazernú“ ulicu jazdili pomalšie a „slušnejšie“ do záhradkárskej
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osady BARÁKY. Starostka obce odpovedala, že uvedené bude oznámené
Ing.Bačíkovi – predsedovi záhradkárskej osady BARÁKY.

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

............................
overovatelia zápisnice
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Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 7.12.2017
Uznesenie č.57/2017
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Uznesenie č.58/2017
OZ v Kátove schvaľuje rozpočet podľa prílohy na rok 2018:

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2018
v €
263 670,00

Bežné príjmy

231 470,00

Kapitálové príjmy

2 000,00
30 200,00

Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu

263 670,00

Bežné výdavky

231 470,00

Kapitálové výdavky

32 200,00
0,00

Finančné operácie výdavkové

0,00

Hospodárenie obce

Uznesenie č.59/2017
OZ v Kátove berie na vedomie viacročný rozpočet podľa prílohy
roky 2019 – 2020:

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2019
v €
248 497,00

Rozpočet na
rok 2020
v €
253 230,00

Bežné príjmy

243 037,00

247 666,00

2 100,00

2 140,00

Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu

3 360,00

3 424,00

248 497,00

253 230,00

Bežné výdavky

243 037,00

247 666,00

5 460,00

5 564,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

Hospodárenie obce

na

Uznesenie č.60/2017
OZ v Kátove schvaľuje VZN Obce Kátov č.2/2017 o poskytnutí dotácií
z rozpočtu obce.
Uznesenie č.61/2017
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 5a) až 5b).

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

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