ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 08.06.2017
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
Veselský Marek: VM
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Záverečný účet obce Kátov za rok 2016 – schválenie.
Výročná správa obce Kátov za rok 2016 – schválenie.
Správa hlavného kontrolóra za rok 2016 a návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017 – schválenie.
6. Podpora
Centrálneho
krízového
fondu
regionálnej
a miestnej
samosprávy trnavského kraja – schválenie členského príspevku.
7. Zmluva o založení združenia obcí (realizácia projektu cyklotrasy)
– schválenie.
8. Žiadosť p.Dany Nemšovskej o zaradenie parcely č.670/2,3 do ÚPN-O
Kátov (Územný plán obce).
9. Žiadosť
p.Elemíra
Foltýna
o povolenie
užívať
pozemok
parc.č.436/46 – prístrešok na automobil.
10. Žiadosť
p.Eemíra
Foltýna
o povolenie
užívať
pozemok
parc.č.436/46 – vyhotovenie nájazdu cez odtokový kanál.
11. Žiadosť p.Petra Ptáčka o povolenie užívať pozemok - vybudovania
parkovacej plochy.
12. Žiadosť o dotáciu na činnosť ZO JDS Kátov.
13. Vyúčtovanie - Kvetinové dni 2017.
14. Správa nezávislého audítora o overení IÚZ za rok 2016.
15. VZN č.1/2017 „O výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej
škole v Kátove. O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni“ – schválenie.
16. Rôzne.
Uznesenie č.22/2017
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
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K bodu 2
Z minulého
zasadnutia
boli
návrhy
Ing.A.Gučkovej
a p.Rudolfa
Pukančíka na osadenie dopravných značiek u RD 19 a na križovatke pri
kostole. Uvedené sa bude riešiť komplexne aj s ďalšími návrhmi na
zmenu dopravného značenia v obci, a to na základe povolenia
Dopravného inšpektorátu v Senici.
K bodu 3
V tomto bode starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili
k predloženému „Záverečnému účtu obce Kátov za rok 2016“, ktorý im
bol poslaný na preštudovanie pred zasadnutím OZ. Poslanci OZ nemali
žiadne výhrady alebo pripomienky k záverečnému účtu obce za rok
2016, a preto sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č.23/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
hospodárenie bez výhrad.

Záverečný

účet

obce

a celoročné

Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie
zostatku
finančných
operácií vo výške 17 381,16 EUR na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č.24/2017
OZ v Kátove schvaľuje
výdavky.

použitie

rezervného

fondu

na

kapitálové

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 4
Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili k „Výročnej
správe obce Kátov za rok 2016“, ktorá im bola poslaná na
preštudovanie pred zasadnutím OZ. Poslanci OZ nemali k uvedenému
dokumentu žiadne pripomienky. Starostka obce dala o uvedenom
hlasovať.
Uznesenie č.25/2017
OZ v Kátove schvaľuje „Výročnú správu obce Kátov za rok 2016“
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Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 5
V tomto bode starostka obce požiadala Ing. Ivanu Chrenková, aby
prečítala „Správu hlavného kontrolóra obce za rok 2016“ a „Návrh
plánu kontrolnej činnosti na rok 2017“ (uvedené dokumenty boli
poslancom OZ poslané mailom pred zasadnutím OZ na preštudovanie).
Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie plánu kontrolnej činnosti
HK.
Uznesenie č.26/2017
OZ v Kátove berie na vedomie predloženú správu hlavného kontrolóra
za rok 2016.
Uznesenie č.27/2017
OZ v Kátove schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na rok 2017.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 6
Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť predsedu TTSK, Ing.
Tibora Mikuša, PhD., o príspevok do Centrálneho krízového fondu
regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja (CFK), ktorý je
vo výške 0,50 € na obyvateľa, čo pri počte obyvateľov 608 je
v celkovej výške 304 €. Starostka obce ďalej poznamenala, že
v minulosti boli občanom našej obce z CFK poskytnuté finančné
prostriedky, a to keď mali zaplavené
pivnice spodnou vodou.
Poslanci OZ nemali k uvedenému žiadne pripomienky a ani otázky,
a preto sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č.28/2017
OZ v Kátove schvaľuje členský príspevok Centrálnemu krízovému fondu
regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja vo výške 0,50 €
na obyvateľa obce, čo je (608 obyvateľov x 0,50 €) 304 €.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VM

3

proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 7
V tomto bode starostka obce na základe predložených materiálov
z Mesta Holíč, informovala poslancov OZ o navrhovanej cyklotrase.
Situácia:
plánová cyklotrasa by mala spájať dvoch najväčších zamestnávateľov
v okrese Skalica, a to Eissmann Automotive v Holíči s Schaeffler
Skalica, spol. s r.o. (INA Skalica). Bude vedená popri železničnej
trati po celej dĺžke. Dĺžka cyklotrasy bude približne 6 km.
Majetkovo-právne vzťahy:
pozemky, cez ktoré by mala cyklotrasa viesť, sú vo vlastníctve
Slovenského pozemkového fondu, kde prevažnú časť majú v nájme
Železnice SR, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK a časť pôjde po
pozemkoch mesta Skalica.
Financovanie cyklotrasy bude zabezpečené z viacerých zdrojov:
• 15.05.2017 bola
na Trnavský samosprávny kraj podaná „Žiadosť o
podporu projektovej dokumentácie na budovanie cyklotrás“, kde by
kraj poskytol finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu vo
výške 100 % nákladov. Tieto náklady sú v sume 37 560,00 €
(vrátane geometrických zameraní)
• samotné vybudovanie cyklotrasy bude financované v rámci IROP výzvy na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte
prepravených osôb. Odhadované náklady na vybudovanie cyklotrasy
okolo 1 mil. eur.
Oprávnenosť žiadateľov resp. územia podľa IROP:
mestá Holíč a Skalica sú oprávnenými žiadateľmi a zároveň aj
oprávnenými územiami pre realizáciu cyklotrasy.
Obce Kátov a Vrádište sú oprávnenými žiadateľmi, ale nie sú
oprávnenými územiami. V súčasnosti je tento stav v riešení. Dotknuté
obce a mestá vyjadrili súhlas s vybudovaním cyklodopravnej trasy
Holíč –Kátov –Vrádište
-Skalica. Pre podanie žiadosti o NFP je
potrebné vytvoriť Občianske združenie miest a obcí dotknutého územia
s názvom CykloEko, ktoré bude oprávneným žiadateľom finančných
prostriedkov z IROPu.
Uznesenie č.40/2017
schvaľuje projektový zámer projektu
„Vybudovanie cyklodopravnej
trasy Holíč – Kátov – Vrádište - Skalica “, realizovaného v rámci
IROP , ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obec Kátov na roky 2015-2021 a Regionálnou
integrovanou územnou stratégiou TTSK na roky 2014-2020.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VM
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proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č.29/2017
OZ v Kátove schvaľuje účasť Obce Kátov v Občianskom
združení
CykloEko, tvoreného obcami Holíč- Kátov – Vrádište- Skalica.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č.30/2017
OZ v Kátove schvaľuje Zmluvu o založení združenia obcí

CykloEko.

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č.31/2017
OZ v Kátove schvaľuje Stanovy združenia obcí CykloEko.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 8
Starostka
obce
požiadala
poslancov
OZ,
aby
sa
vyjadrili
k predloženej
žiadosti
pani
Dany
Nemšovskej,
v ktorej
žiada
o zaradenie parcely č.607/2, 3 v k.ú.Kátov do ÚPN-O Kátov (územný
plán) – uvedenú žiadosť dostali poslanci OZ na preštudovanie pred
zasadnutím OZ. Poslanci OZ skonštatovali, že uvedené parcely sa
nachádzajú v lokalite, ktorá je navrhnutá do ÚPN-O, ako obytné
územie (určená pre výstavbu RD).
Uznesenie č.32/2017
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť pani Dany Nemšovskej, trvale
bytom Vrádište 39 o zaradenie parcely č.670/2, 3 do ÚPN-O Kátov.
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K bodu 9
Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť pána Elemíra Foltýna,
bytom 908 49 Kátov č.217, v ktorej žiada o povolenie užívať časť
pozemku parc.č.434/46 v k.ú.Kátov, ktorý je vo vlastníctve Obce
Kátov, a to za účelom vybudovania prístrešku pre automobil.
Prístrešok by mal mať rozmer 3 x 6 m. Uvedený súhlas na užívanie
obecného pozemku je potrebný k „Ohláseniu drobnej stavby“, ktoré sa
musí podať pred začatím výstavby prístrešku. Poslanci OZ sa dohodli
na tom, že sa musí zistiť, či v tejto časti nevedú inžinierske siete
a súčasne požiadali pána Foltýna o doloženie nákresu prístrešku
s potrebnými
rozmermi
a umiestnením.
Po
zistení
uvedených
skutočností sa pristúpi, na ďalšom zasadnutí, k schváleniu alebo
neschváleniu užívať uvedený obecný pozemok.
Uznesenie č.33/2017
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť pána Elemíra Foltýna, bytom
Kátov 217, užívať pozemok parc.č.434/46 v k.ú.Kátov za účelom
vyhotovenia prístrešku na automobil.
K bodu 10
V tomto bode požiadala starostka obce poslancov OZ, aby sa vyjadrili
k predloženej žiadosti p.Elemíra Foltýna, bytom 908 49 Kátov č.217,
o vyhotovenie nájazdu v šírke 6 m cez odtokový kanál k pozemku
parc.č.434/21, ktorý je v jeho vlastníctve. Poslanci OZ k uvedenému
skonštatovali, že pánovi Foltýnovi nebude schválené užívanie časti
pozemku parc.č.434/46, a to s odôvodnením, že každý rodinný dom
v tejto časti má vybudovaný prejazd k rodinnému domu. Súčasne mu
oznámili, že pri budovaní uvedeného odvodňovacieho kanála bolo
jednou z podmienok zo strany Povodia rieky Moravy, že uvedený kanál
zostane otvorený, a to z dôvodu lepšej údržby. Takže, ak by sa
rozšírenie prejazdu povolilo jednému z vlastníkov RD v tejto časti,
žiadali by o povolenie aj ostatní a tým by sa odvodňovací kanál
skoro úplne zakryl, čo je neprípustné.
Uznesenie č.34/2017
OZ v Kátove schvaľuje žiadosť pána Elemíra Foltýna, bytom Kátov 217,
užívať časť pozemku parc.č.434/46 za účelom vyhotovenia nájazdu cez
odtokový kanál k pozemku parc.č.434/21 v šírke 6 m, ktorý je vo
vlastníctve p.Elemíra Foltýna, bytom Kátov č.217.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 0
proti uvedenému uzneseniu: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VM
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 11
V tomto bode predložila starostka obce poslancom OZ žiadosť pána
Petra Ptáčka, bytom Kátov 140, v ktorej žiada o povolenie užívať
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časť pozemku parc.č.233/2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú.Kátov,
ktorá je vo vlastníctve Obce Kátov, za účelom vybudovania parkovacej
plochy pre svojím rodinným domom. Parkovacia plocha bude vybudovaná
zo zatrávňovacej dlažby a bude využívaná na parkovanie osobného
motorového
vozidla.
Uvedený
súhlas
vlastníka
je
potrebný
k
„Ohláseniu drobnej stavby“, ktoré sa musí podať pred začatím
výstavby parkovacej plochy. Poslanec OZ, HK, upozornil na to, že je
vhodné schváliť súhlas s užívaním, nakoľko vybudovaním tejto
parkovacej plochy sa spevní aj krajnica miestnej komunikácie.
Uznesenie č.35/2017
OZ v Kátove schvaľuje žiadosť pána Petra Ptáčka, bytom 908 49 Kátov
140, užívať časť pozemku parc.č.233/2 – zastavané plochy a nádvoria
v k.ú.Kátov, ktorá je vo vlastníctve Obce Kátov, za účelom
vybudovania parkovacej plochy.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 12
Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie žiadosť ZO JDS
v Kátove, v ktorej žiadajú o finančný príspevok na činnosť vo výške
200 €. Poslancom bola uvedená žiadosť doručené s materiálmi na
preštudovanie pred zasadnutím OZ. Poslanci OZ skonštatovali, že je
vhodné uvedený príspevok schváliť, nakoľko členovia Zo JDS v Kátove
aktívne pomáhajú pri organizovaní spoločenských, kultúrnych podujatí
organizovaných Obcou Kátov.
Uznesenie č.36/2017
OZ v Kátove schvaľuje finančný príspevok na činnosť ZO JDS v Kátove
vo výške 200 €.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 13
V tomto bode starostka obce predložila poslancov OZ finančné
vyúčtovanie podujatia „Kvetinové dni – Kátov 2017“, v ktorom sú
celkové príjmy vo výške 5 969,00 € a celkové výdavky vo výške
3 307,00 €. Po odpočítaní výdavkov od príjmov zostala suma 2 662,00
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€, ktorá bude použitá na zabezpečenie ďalšieho ročníka Kvetinových
dni.
Uznesenie č.37/2017
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o finančnom vyúčtovaní
podujatia „Kvetinové dni – Kátov 2017“.
K bodu 14
Starostka obce predložila poslancov OZ správu nezávislého audítora,
Ing. Terézie Urbanovej, o overení účtovnej závierky za rok 2016.
V uvedenej správe sa konštatuje, že „účtovná závierka poskytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Kátov k 31.decembru
2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu
sú v súlade so zákonom o účtovníctve“.
Uznesenie č.38/2017
OZ v Kátove berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016“.
K bodu 15
V tomto bode starostka obce požiadala poslancov OZ o hlasovanie
k predloženému VZN č.1/2017 „O výške príspevku za pobyt dieťaťa
v Materskej škole v Kátove. O výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady
v školskej jedálni“, ktoré im bolo poslané na preštudovanie
a pripomienkovanie pred zasadnutím OZ. V uvedenom VZN sa mení výška
príspevku na stravovanie v školskej jedálni z 1,05 € na 1,19 €
a výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ktoré nemá trvalý pobyt
v obci Kátov z 10 € na 13 €. Návrh uvedeného VZN bol 15 dní vyvesený
na obecnej oznamovacej tabuli a web stránkach obce. Na uvedené VZN
neboli doručené žiadne pripomienky.
Uznesenie č.39/2017
OZ v Kátove schvaľuje VZN č.1/2017 „O výške príspevku
dieťaťa v Materskej škole v Kátove. O výške príspevku
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
úhrady v školskej jedálni“.

za pobyt
zákonného
podmienok

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 16
Rôzne
a) MŠ Kátov: v tomto bode starostka obce informovala, že od 24.7. do
31.8.2017 bude prerušená prevádzka MŠ Kátov 155, a to z dôvodu
čerpania dovoleniek a dezinfekcie vnútorných priestorov. Od 3.7.
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do 21.7.2017 bude skrátená pracovná doba, a to od 7,00 hod. do
15,30 hod.
b) ČISTENIE MORAVY: starostka obce oznámila, že od 23.7. do
25.7.2017 bude vypustená jezová zdrž, za účelom prevedenia
technicko-bezpečnostnej kontroly vodného diela, čo môže spôsobiť
pokles vody v studniach. Občania budú o uvedenom včas informovaní
c) ÚRAD VLÁDY SR: v tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ,
že bola podaná žiadosť o dotáciu v programe „Podpora rozvoja
športu na rok 2017“. Dotácia bola podaná na vybudovanie detského
ihriska v areáli MŠ Kátov
Uznesenie č.41/2017
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 16 a) až 16 d)
PRIPOMIENKY OBČANOV:
I.Baránek:
• Apeloval na poslancov OZ, aby do budúcna riešili parkovanie pri
podujatí Kvetinové dni. Vhodným riešení uvedeného problému by
bolo vykúpiť pozemok (najlepšie za MŠ), kde by automobily mohli
parkovať.
S.Mrázová:
• upozornila na to, že na nových priechodoch pre chodcov (od parku
k pohostinstvu)
parkuje
kamión,
čo
zabraňuje
v prechádzaní
chodcov po uvedenom priechode. Súčasne mala dotaz na to, prečo
nie je prejazdná nová ulica (IBV ŽLIABKY) – končí ako slepá
ulica, nedá sa prejsť na inú ulicu a či sa do budúcna počíta
dobudovať uvedenú komunikáciu a sprejazdniť ju. Poslanci OZ na
uvedené odpovedali, že do budúca by mala byť komunikácia
zokruhovaná. Ďalej mala pani Mrázová dotaz na schválené uznesenie
OZ č.17/2017, v ktorom jej bol schválené užívanie obecného
pozemku parc.č.351/1 v k.ú.Kátov do 31.12.2017. Zaujímalo ju,
prečo bolo užívanie pozemku schválené len do konca rok 2017 a či
sa obdobné stanovisko poslalo aj ostatným občanom, ktorí užívajú
obecné pozemky. Pani Mrázová upozornila na to, že akceptuje
rozhodnutie OZ, ale podľa nej by malo byť v takýchto prípadoch
postupované rovnako u všetkých. Tiež poukázala na to, že uvedený
pozemok
upravili,
vykosili
a stále
ho
udržiavajú.
Taktiež
poukázala na to, že ona sa snažila byť vždy ústretová ako
napríklad v tom, že socha kata v uvedenom parku je veľmi vysoko,
čo zapríčiňujem, že je z nej vidieť do ich domu a spôsobuje
diskomfort bývania, ale aj to si vyriešili vo vlastnej réžii,
vysadením
okrasných
drevín.
Poslanec
OZ,
BJ,
na
uvedené
odpovedal, že obec má v záujme
v tejto časti do budúcna
rozširovať park a v tom prípade by mohol byť prejazd autom
v tejto časti pre deti a ľudí, ktorý by v tomto parku boli,
nebezpečný. Ďalej chcel vedieť, či má pani Mrázová písomný súhlas
bývalého starostu, že môže uvedený pozemok využívať a tiež, či má
povolené, že sa pôvodná garáž prerobila na obytnú miestnosť. Pai
Mrázová na uvedené odpovedala, že písomný súhlas bývalého
starostu nemá, že to bola len ústna dohoda. Pani Mrázová ďalej
uviedla, že prejazd cez tento pozemok začali využívať aj
majitelia pozemkov v novej ulici (IBV Žliabky), ktorí by mali byť
tiež upozornení na tieto skutočnosti. Poslanec OZ, BM, odpovedal,
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že staršie RD nemajú inú možnosť parkovania, preto sa parkujú na
pozemkoch pre RD, ktoré sú vo vlastníctve obce.
P.Krištofík:
• apeloval na to, aby obec v spolupráci s Povodím rieky Moravy
opravila most cez „Kopčiansky kanál“ (jazero), ktorý je určený na
prejazd cyklistom a prechod peším k záhradkárskej osade BARÁKY.
Uvedený most je v súčasnom stave nevyhovujúci a nebezpečný a môže
na ňom prísť k úrazu. Ďalej požiadal, aby do ÚPN-O Kátov bola
stávajúca cesta k záhradkárskej osade BARÁKY zakreslená ako
účelová komunikácia a aby sa naplánovala jej oprava, nakoľko jej
súčasný stav je nevyhovujúci. Pán Krištofík súčasne upozornil na
spomaľovací prah na ulici za pohostinstvom, ktorý je nevhodne
umiestnený a cyklistom zabraňuje v plynulom prejazde. Odporučil
po oboch stranách cesty odstrániť časť spomaľovacieho prahu, aby
cyklisti mohli bezpečne prejsť. Ďalej je ako veľmi potrebné,
umiestnenie dopravnej značky „Daj prednosť v jazde“ v časti obce
KÚT – križovatka u kostola, kde už viacej razí mohlo prísť
k dopravnej nehode, nakoľko je uvedená križovatka neprehľadná
a väčšina šoférov nedodržiava „pravidlo pravej ruky“. Doplnením
uvedenej značky by sa situácia vyriešila a zabránilo by sa tým
dopravným
nehodám.
Ďalšiu
pripomienku
mal
na
parkovanie
automobilov v časti obce CHALUPY, kde sa parkuje po oboch
stranách, čo znemožňuje prejazd automobilov. V tejto časti by
bolo vhodné umiestniť v jednej strany značku zákaz státia, aby sa
parkovalo len na jednej starne a dalo sa uvedenou ulicou
prechádzať automobilom. Starostka obce na uvedené odpovedala, že
všetky
návrhy
na
zmenu
dopravného
značenia
budú
spísané
v žiadosti na Dopravný inšpektorát v Senici a po schválení
umiestnené na určené miesta.

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

............................
overovatelia zápisnice
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Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 08.06.2017
Uznesenie č.22/2017
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Uznesenie č.23/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
hospodárenie bez výhrad.

Záverečný

účet

obce

a celoročné

Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie
zostatku
finančných
operácií vo výške 17 381,16 EUR na tvorbu rezervného fondu.
Uznesenie č.24/2017
OZ v Kátove schvaľuje
výdavky.

použitie

rezervného

fondu

na

kapitálové

Uznesenie č.25/2017
OZ v Kátove schvaľuje „Výročnú správu obce Kátov za rok 2016“.
Uznesenie č.26/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za
rok 2016.
Uznesenie č.27/2017
OZ v Kátove schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na rok 2017.
Uznesenie č.28/2017
OZ v Kátove schvaľuje členský príspevok Centrálnemu krízovému fondu
regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja vo výške 0,50 €
na obyvateľa obce, čo je (608 obyvateľov x 0,50 €) 304 €.
Uznesenie č.29/2017
OZ v Kátove schvaľuje účasť Obce Kátov v Občianskom
združení
CykloEko, tvoreného obcami Holíč- Kátov – Vrádište- Skalica.
Uznesenie č.30/2017
OZ v Kátove schvaľuje Zmluvu o založení združenia obcí

CykloEko.

Uznesenie č.31/2017
OZ v Kátove schvaľuje Stanovy zdraženia obcí CykloEko.
Uznesenie č.32/2017
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť pani Dany Nemšovskej, trvale
bytom Vrádište 39 o zaradenie parcely č.670/2, 3 do ÚPN-O Kátov.
Uznesenie č.33/2017
OZ v Kátove berie na vedomie 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.34/2017
OZ v Kátove neschvaľuje žiadosť pána Elemíra Foltýna, bytom Kátov
217, užívať časť pozemku parc.č.434/46 za účelom vyhotovenia nájazdu
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cez odtokový kanál k pozemku parc.č.434/21 v šírke 6 m, ktorý je vo
vlastníctve p.Elemíra Foltýna, bytom Kátov č.217.
Uznesenie č.35/2017
OZ v Kátove schvaľuje žiadosť pána Petra Ptáčka, bytom 908 49 Kátov
140, užívať časť pozemku parc.č.233/2 – zastavané plochy a nádvoria
v k.ú.Kátov, ktorá je vo vlastníctve Obce Kátov, za účelom
vybudovania parkovacej plochy.
Uznesenie č.36/2017
OZ v Kátove schvaľuje finančný príspevok na činnosť ZO JDS v Kátove
vo výške 200 €.
Uznesenie č.37/2017
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu
podujatia „Kvetinové dni – Kátov 2017“.

o finančnom

vyúčtovaní

Uznesenie č.38/2017
OZ v Kátove berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016“.
Uznesenie č.39/2017
OZ v Kátove schvaľuje VZN č.1/2017 „O výške príspevku
dieťaťa v Materskej škole v Kátove. O výške príspevku
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
úhrady v školskej jedálni“.

za pobyt
zákonného
podmienok

Uznesenie č.40/2017
schvaľuje projektový zámer projektu
„Vybudovanie cyklodopravnej
trasy Holíč – Kátov – Vrádište - Skalica “, realizovaného v rámci
IROP , ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obec Kátov na roky 2015-2021 a Regionálnou
integrovanou územnou stratégiou TTSK na roky 2014-2020.
Uznesenie č.41/2017
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 16 a) až 16 d)

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

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