ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 24.05.2018
Prítomní poslanci: 6

Ospravedlnení: Ing.Macháček

Overovatelia: p.Baránek, 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.

Otvorenie zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Žiadosť Mgr. Elemír Foltýn – rekonštrukcia nájazdu.
Žiadosť Mgr. Zlata Halahijová – odkúpenie alebo prenájom obecného
pozemku (parc.č.74/1).
5. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť – MO Únia
žien Slovenska Kátov.
6. Chodníky časť obce „KOPANICE“ (I.etapa od č.2 po 18) – schválenie
udržiavacích prác.
7. Rôzne.
Uznesenie č.8/2018
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HA, HK, VJ
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 2
Z minulého zasadnutia neboli žiadne uznesenia na splnenie.
K bodu 3
V tomto bode starostka obce predložila žiadosť Mgr. Elemíra Foltýna,
v ktorej žiada o povolenie vykonať rekonštrukciu nájazdu pre
motorové vozidlá cez odtokový kanál na pozemku parc.č.434/46, ktorý
je vo vlastníctve obce a je situovaný k pozemku parc.č.434/21,ktorý
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je vo vlastníctve žiadateľa. Mgr. Elemír Foltýn vysvetlil poslancom,
ako bude rekonštrukcia prebiehať a že bude vymenená stávajúca rúra
za novú, s priemerom 60 cm.
Uznesenie č.9/2018
OZ v Kátove súhlasí, aby Mgr. Elemír Foltýn urobil rekonštrukciu
nájazdu pre motorové vozidlá cez odtokový kanál na pozemku
parc.č.434/46, ktorý je situovaný k pozemku parc.č.434/21.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HA, HK, VJ
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 4
Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili k žiadosti
Mgr. Zlaty Halahijovej, v ktorej žiada o odpredaj alebo prenájom
časti pozemku parc.č.74/1, záhrada, v celkovej výmere 749 m2
v k.ú.Kátov, ktorý je vo vlastníctve obce. Jedná s o pozemok, ktorý
sa nachádza za budovou obecného úradu a je neudržiavaný. Starostka
obce ďalej poslancom OZ navrhla, že nie je v záujme obce pozemok
predávať a odporučila poslancom riešiť len prenájom uvedeného
pozemku. Poslanci OZ po diskusii navrhli časť pozemku parc.č.74/1
prenajať na dobu neurčitú s výpovednou lehotou a podmienkami, ktoré
budú uvedené v nájomnej zmluve (vyčistenie pozemku na vlastné
náklady, udržiavanie pozemku a pod.). Poslanci OZ ďalej požadujú,
aby náklady na vypracovanie nájomnej zmluvy znášala Mgr. Zlata
Halahijová.
Uznesenie č.10/2018
OZ v Kátove schvaľuje, prenájom časti obecného pozemku parc.č.74/1,
záhrada, v k.ú.Kátov Mgr. Zlate Halahijovej, a to za podmienok,
ktoré budú určené v nájomnej zmluve.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HA, HK, VJ
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 5
V tomto bode predložila starostka obce poslancom OZ žiadosť MO Únie
žien Slovenska Kátov, v ktorej žiadajú o príspevok na činnosť na rok
2018 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.11/2018
OZ v Kátove schvaľuje príspevok na činnosť na rok 2018 MO Únie žien
Slovenska Kátov vo výške 200 € (slovom: dvesto eur).
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HA, HK, VJ
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 6
Starostka
obce
oznámila
poslancom
obce,
že
je
naplánovaná
rekonštrukcia chodníkov v časti obce „KOPANICE“ a to I.etapa od RD 2
po RD 18, a to formou udržiavacích prác. V takomto prípade
nepotrebuje obec súhlas vlastníkov, odkúpenie alebo prenájom
pozemkov, na ktorých sa chodníky nachádzajú. Predbežná cena
rekonštrukcie by mala byť od 12 000 € do 15 000 € (jedná sa o 300
m). Poslanci obce poverili starostku obce, aby bol vypracovaný
presný výkaz výmer k uvedenej stavbe. Majitelia dotknutých rodinných
domov, budú včas o rekonštrukcii chodníkov a termíne realizácie
písomne oboznámení. Predpokladaný termín realizácie je 7-8/2018.
Uznesenie č.12/2018
OZ v Kátove berie schvaľuje rekonštrukciu
„KOPANICE“, a to I.etapu od RD 2 po RD 18.

chodníkov

v časti

obce

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HA, HK, VJ
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 7
Rôzne:
a) KVETINOVÉ DNI: starostka obce predložila poslancov OZ finančné
vyúčtovanie Kvetinových dní 2018, kde celkové príjmy sú vo výške
6 344,00
€
a celkové
výdavky
vo
výške
4 158,07
€.
Zisk
z podujatia je 2 185,93 € (bude použitý na dotáciu opravu fasády
kostola sv.Imricha v Kátove, ako bolo dohodnuté na zasadnutí OZ
8.3.2018)
b) DOTÁCIA
KOSTOL
sv.Imricha:
v tomto
bode
starostka
obce
informovala poslancov OZ, že na zasadnutí OZ 8.3.2018 sa riešila
žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Holíč o dotáciu z rozpočtu obce
na opravu fasády rímskokatolíckeho kostola sv.Imricha v Kátove,
ktorá ma byť vo výške 4 000 € (slovom: štyritisíc eur). Poslanci
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OZ na tomto zasadnutí navrhli, aby bol v deň konania Kvetinových
dní sprístupnený kostol sv.Imricha a vyberať dobrovoľný príspevok
na opravu kostola. Poslanci OZ ďalej navrhli, že zisk z podujatia
Kvetinové dni sa použil na pokrytie dotácie a zostávajúca časť by
bola poskytnutá z rozpočtu obce.
Nakoľko sa nevybrali žiadne
peniaze v kostole v deň podujatia Kvetinové dni a zisk z obce bol
vo výške 2 185,93 €, navrhla starostka obce, aby poslanci
hlasovali o poskytnutí dotácie na opravu kostola vo výške
4 000,00 €. Poslanec OZ, HK, poznamenal, že by bolo potrebné
opraviť aj evanjelickú zvonicu, čo bolo tiež obsahom rokovania na
zasadnutí OZ 8.3.2018. Starostka obce s uvedeným súhlasila, ale
nakoľko zástupcovia evanjelickej cirkvi nedali do zasadnutia OZ
žiadnu žiadosť o dotáciu, nemôže sa o uvedenom rokovať
Uznesenie č.12/2018
OZ v Kátove schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 4 000,00 €
(slovom: štyritisíc eur)z rozpočtu obce na základe VZN č.2/2017
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Holíč, so sídlom 908 51 Holíč, Nám.
Sv.Martina 2, na opravu exteriéru kostola sv. Imricha v Kátove.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 5 BJ, BM, GA, HA, VJ
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 1 HK
c) PRÍSTREŠOK MŠ: starostka obce oznámila poslancom, že poslanci OZ,
BJ a BM, navrhli, aby sa v areáli MŠ vedľa garáže vybudoval
skladovací priestor – prístrešok (rozmer prístrešku 5 x 5,5 m).
Obci by vznikli skladovacie priestory. Prístrešok by mal byť
vybudovaný tak, že budú použité stávajúce tri steny, ktoré budú
zastrešené a vchod by mal byť riešený plechovou bránou. Poslanci
OZ diskutovali o tom, či by neboli nižšie náklady, keby sa kúpila
plechová garáž, ktorá by sa na priestranstvo len položila. Je
preto potrebné zistiť náklady na obe možnosti vybudovania
skladovacieho prístrešku.
Uznesenie č.13/2018
OZ v Kátove poveruje starostu obce
vybudovanie skladovacieho prístrešku.

zistiť

celkové

náklady

na

d) ZASADAČKA: v tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, že
je potrebné vymaľovať zasadaciu miestnosť v budove obecného úradu
a súčasne by bolo potrebné kúpiť nové stoličky a stoly (50 ks
stoličiek, 6 stolov). Poslanci OZ s uvedeným súhlasili, za
podmienky, že stoličky budú stohovateľné a stoly skladacie, pre
lepšiu manipuláciu.
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Uznesenie č.14/2018
OZ v Kátove berie schvaľuje zakúpenie interiérového vybavenia
zasadacej miestnosti, a to 50 ks stoličiek a 6 ks stolov.

do

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HA, HK, VJ
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
e) REVÍZIE DETSKÝCH IHRÍSK: starostka obce informovala poslancov OZ,
že boli vykonané revízie detských ihrísk v obci, a to detského
ihriska v MŠ a v parku u KATA. Nedostatky, ktoré boli zistené
revíziou, budú postupne odstraňované
f) SPOMAĽOVACÍ PRAH: poslanec OZ, HK, v tomto bode navrhol riešiť
otázku bezpečnosti pred pohostinstvom MIKA. Predložil návrh na
umiestnenie spomaľovacieho prahu u RD 38 (ulička – naproti
pohostinstvu), nakoľko vodiči nedodržiavajú predpísanú rýchlosť
a mohlo by prísť k nešťastiu. Spomaľovací prah by mal spomaliť
autá a tak zabezpečiť bezpečnosť v tomto mieste. Starostka obce
uviedla, že aj po odsúhlasení poslancami OZ, musí mať obec súhlas
OR PZ – okresného dopravného inšpektorátu v Senici
Uznesenie č.15/2018
OZ v Kátove schvaľuje umiestnenie spomaľovacieho prahu u RD 38, pre
zachovanie bezpečnosti v obci.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6 BJ, BM, GA, HA, HK, VJ
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
g) MDD: starostka obce oznámila poslancom OZ a prítomným, že MDD sa
uskutoční 1.6.2018 o 14,30 hod. v areáli MŠ
Uznesenie č.16/2018
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 7a) e) g)
Pripomienky občanov
•

Mgr.Elemír Foltýn: upozornil na to, že veľa ľudí v obci, hlavne
mladé mamičky s deťmi, nepoužívajú chodníky, čo je veľmi
nebezpečné, preto by sa mali občania upozorniť, aby chodníky
využívali.
Na
uvedené
reagovala
p.Mária
Klemonová,
ktorá
upozornila na to, že chodníky by sa aj využívali, ale nakoľko na
nich parkujú autá, nedá sa po nich súvislo prejsť, preto je
dôležité upozorniť majiteľov automobilov, aby na chodníkoch
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neparkovali. Starostka obce
obce boli majitelia už veľa
písomnou formou. Starostka
upozorní na zákaz parkovania
•

na uvedené odpovedala, že zo strany
razí upozornení, či už ústnou alebo
obce ďalej prisľúbila, že opätovne
na chodníkoch

p.Felix Sloboda: upozornil na to, že zberný dvor nie je označený
a taktiež nie sú uvedené otváracie hodiny zberného dvora. Súčasne
navrhol, aby bol na zberný dvor umiestnený aj zoznam odpadov,
ktoré sa dajú na zberný dvor odovzdať. Ďalej pán Sloboda poukázal
na nedostatočnú údržbu (kosenie) zo strany nájomcov ihriska.
Starostka obce prisľúbila v uvedenom vykonať nápravu.

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

............................
overovatelia zápisnice
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Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 24.05.2017
Uznesenie č.8/2018
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Uznesenie č.9/2018
OZ v Kátove súhlasí, aby Mgr. Elemír Foltýn urobil rekonštrukciu
nájazdu pre motorové vozidlá cez odtokový kanál na pozemku
parc.č.434/46, ktorý je situovaný k pozemku parc.č.434/21.
Uznesenie č.10/2018
OZ v Kátove schvaľuje, prenájom časti obecného pozemku parc.č.74/1,
záhrada, v k.ú.Kátov Mgr. Zlate Halahijovej, a to za podmienok,
ktoré budú určené v nájomnej zmluve.
Uznesenie č.11/2018
OZ v Kátove schvaľuje príspevok na činnosť na rok 2018 MO Únie žien
Slovenska Kátov vo výške 200 € (slovom: dvesto eur).
Uznesenie č.12/2018
OZ v Kátove schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 4 000,00 €
(slovom: štyritisíc eur)z rozpočtu obce na základe VZN č.2/2017
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Holíč, so sídlom 908 51 Holíč, Nám.
Sv.Martina 2, na opravu exteriéru kostola sv.Imricha v Kátove.
Uznesenie č.13/2018
OZ v Kátove poveruje starostu obce
vybudovanie skladovacieho prístrešku.

zistiť

celkové

náklady

na

Uznesenie č.14/2018
OZ v Kátove berie schvaľuje zakúpenie interiérového vybavenia
zasadacej miestnosti, a to 50 ks stoličiek a 6 ks stolov.

do

Uznesenie č.15/2018
OZ v Kátove schvaľuje umiestnenie spomaľovacieho prahu u RD 38, pre
zachovanie bezpečnosti v obci.
Uznesenie č.16/2018
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 7a) e) g)

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

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