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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 25.10.2018 

 
                     
Prítomní poslanci: 7                 
Ospravedlnení: 0 
                                                                                                               
                                                  
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. Otvorenie zasadnutia. 
2. Kontrola uznesení. 
3. PHSR obce Kátov na roky 2018-2024 – schválenie. 
4. Rozpočet na rok 2019, 2020, 2021 – schválenie. 
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú.Kátov parc.č.434/63 vo 

výmere 17 m2 – Ing. Alexander Džegolia. 
6. Žiadosť o zmenu druhu pozemku parc.č.270/1 – Pavol Kocián. 
7. Žiadosť o predĺženie nájmu bytu – Jana Šimková. 
8. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – Evanjelická a.v. cirkev, 

908 51 Holíč, Bratislavská 41. 
9. Rôzne. 

 
Uznesenie č.27/2018 
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 
 
V tomto bode starostka obce, že k vypracovanému PHSR obce Kátov na 
roky 2018-2024 neboli žiadne pripomienky, a preto sa pristúpilo 
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k hlasovaniu (poslanci OZ dostali uvedený dokument na preštudovanie 
pre zasadnutím OZ). 
 
Uznesenie č.28/2018 
OZ v Kátove schvaľuje PHSR obce Kátov na roky 2018-2024. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 4 
 
Starostka obce oznámila poslancom OZ, že neboli doručené žiadne 
pripomienky na doplnenie rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021. Návrh 
rozpočtu bol poslancom OZ poslaný na preštudovanie pred zasadnutím 
OZ a bol vyvesený na oznamovacej tabuli obce a web stránkach obce.  
 
Uznesenie č.29/2018 
OZ v Kátove schvaľuje rozpočet podľa prílohy na rok 2018: 
 
 

 

 
Rozpočet na 
rok 2019 

v € 
Príjmy spolu 267 730,00 

Bežné príjmy 237 730,00 

Kapitálové príjmy 2 000,00 

Finančné operácie príjmové  28 000,00 

Výdavky spolu 267 730,00 

Bežné výdavky 237 730,00 

Kapitálové výdavky 30 000,00 

Finančné operácie výdavkové 0,00 

Hospodárenie obce  0,00 

 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie:  
 
proti uvedenému uzneseniu:  
 
zdržali sa hlasovania:  
 
 
Uznesenie č.30/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie viacročný rozpočet podľa prílohy  na 
roky 2020 – 2021: 
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Rozpočet na 
rok 2020 

v € 

Rozpočet na 
rok 2021 

v € 
Príjmy spolu 252 760,00 264 798,00 

Bežné príjmy 249 610,00 261 498,00 

Kapitálové príjmy 3 150,00 3 300,00 

Finančné operácie príjmové  0,00 0,00 

Výdavky spolu 252 760,00 264 798,00 

Bežné výdavky 249 610,00 261 498,00 

Kapitálové výdavky 3 150,00 3 300,00 

Finančné operácie výdavkové 0,00 0,00 

Hospodárenie obce  0,00 0,00 

 
 
K bodu 5 
 
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ o žiadosti Ing. 
Alaxandra Džegolia, bytom Skalica, Pod hájkom 1436/35, o odkúpenie 
obecného pozemku v k.ú.Kátov, parcela registra C (orná pôda), 
parc.č.434/63 o výmere 17 m2, zapísanej na LV 362, ktorú by chcel 
využívať ako predzáhradku k stávajúcej stavbe rodinného domu na 
pozemku parc.č.434/31. Poslanci OZ súhlasili s odpredajom 
predmetného pozemku, za cenu 23,50 €/m2 (za cenu, ktorá sa predával 
pozemok parc.č.434/31). Celková cena za pozemok je vo výške 399,50 
€. 
 
Uznesenie č.31/2018 
OZ v Kátove schvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve Obce Kátov, 
v k.ú.Kátov, parc.č.434/63 (orná pôda), o výmere 17 m2, zapísaného 
na LV 362 za cenu 23,50 €/m2, čo je celkom 399,50 € (slovom: tristo 
deväťdesiatdeväť eur päťdesiat centov), a to Ing. Alexandrovi 
Džegolia, trvale bytom 909 01 Skalica, Pod hájkom 1436/35. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 6 
 
Starostka obce informovala poslancov o predloženej žiadosti p.Pavla 
Kociána, v ktorej žiada o zmenu druhu časti pozemku (cca 250 m2) 
parc.č.270/1, LV 362, k.ú.Kátov v celkovej výmere 8450 m2, a to zo 
súčasného stavu „vodná plocha“ na „pozemok, na ktorom je postavená 
inžinierska stavba – cestná, miestna, lesná cesta, poľná cesta, 
chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti“. Starostka obce Ďalej 
informovala o tom, že uvedené je v jednaní a riešenie toho bodu sa 
presúva na ďalšie zasadnutie OZ. 
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Uznesenie č.32/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť p.Pavla Kociána, trvale bytom 
908 49 Kátov č.70. 
 
K bodu 7 
V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť pani 
Jany Šimkovej o predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt v MŠ Kátov. 
Starostka obce informovala poslancov OZ o tom, že pani Jana Šimková 
riadne platí nájom a všetky náležitosti uvedené v nájomnej zmluve. 
Starostka obce ďalej oznámila, že zmluva by sa predĺžila zase len 
o jeden rok (od 1.1.2019 do 31.12.2019). 
 
Uznesenie č.33/2018 
OZ v Kátove schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt v MŠ 
Kátov pani Jane Šimkovej, trvale bytom Kátov 33, na jeden rok, a to 
od 1.1.2019 do 31.12.2019. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 8 
Starostka obce informovala poslancov OZ o preloženej žiadosti 
Evanjelickej a.v. cirkvi, 908 51 Holíč, Bratislavská 41 o dotáciu 
z rozpočtu obce vo výške 800 € na opravu fasády zvonice. Poslanci OZ 
nemali žiadne pripomienky a skonštatovali, že je potrebné dotáciu 
poskytnúť, nakoľko sa prispelo aj na opravu fasády kostola 
sv.Imricha v obci. 
 
Uznesenie č.34/2018 
OZ v Kátove schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 800 € (slovom: 
osemsto eur)z rozpočtu obce na základe VZN č.2/2017 Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania, so sídlom 908 51 Holíč, Bratislavská 
41, na opravu exteriéru (fasády) zvonice v Kátove. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 9  
 
Rôzne 
 
a) CHODNÍK KOPANICE: starostka obce informovala o stavebných prácach 

na rekonštrukcii chodníka v časti obce KOPANICE od čísla domu 2 
po číslo domu 18 
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b) KOSENIE V OBCI: starostka obce oznámila, že sa prijal na dohodu 
o vykonaní práce p.Bilovský na kosenie, súčasne sa vyčistilo 
ČERNÉ MORE, zberný dvor 

c) DETSKÉ IHRISKO U KATA: starostka obce ďalej informovala o oprave 
hojdačky na ihrisku u kata (opravu bude robiť p.Andrej Irša). 
Súčasne starostka obce poďakovala p.Jánovi Mórovi za opravu 2 ks 
lavičiek v tomto parku 

d) HODY: 4.11.2018 (nedeľa) sú v Kátove hody, pozvaní sú muzikanti 
e) MIKULÁŠ: 5.12. alebo 6.12.2018 bude Mikulášsky večierok, presný 

termín bude včas oznámený 
f) VANOČNÝ KONCERT: starostka obce oznámila, že 8.12. (sobota) o 14 

hodine sa v rímsko-katolíckom kostole bude konať vianočný 
koncert, účinkuje dychová hudba UNÍNČANKA 

g) PREDNÁŠKA: 5.11.2018 (pondelok) sa o 14,00 hod. v zasadačke OcÚ 
Kátov bude konať prednáška pre seniorov pod názvom „Ako sa nestať 
obeťou podvodníkov“ 

h) DOPRAVNÉ ZNAČKY: budú osadné dopravné značky na parkovisku 
naproti MŠ Kátov a u Kátovského jazera 

i) PARKOVANIE PRED RD: poslanec OZ, BJ, navrhol, aby sa pri budovaní 
parkovísk pre RD v celej obci Kátov, používala zatrávňovacia 
dlažba, a to z dôvodu zachovania zelených plôch v obci. Poslanci 
OZ s predloženým návrhom súhlasili a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 
Uznesenie č.35/2018 
OZ v Kátove schvaľuje používať pri stavbe parkovacích plôch pred 
rodinnými domami v celej obci Kátov zatrávňovaciu dlažbu s dodržaním 
príslušných paragrafov stavebného zákona č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní  a stavebnom poriadku ( stavebný zákon v znení neskorších 
predpisov).   
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 

 
 
Uznesenie č.36/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 9a) až 9h).  
 
 
PRIPOMIENKY OBČANOV: 
 
F.Sloboda: 
mal dotaz na to, či sa pozemok naproti MŠ bude využívať len ako 
parkovisko. Starostka obce mu odpovedala, že len ako parkovisko 
a bude tu osadená aj dopravná značka. Ďalej poukazoval na opravu 
cesty u jazera, že po oprave tejto cesty po nej prechádza stále 
väčší počet automobilov. Starostka obce na uvedené odpovedala, že 
bola Dopravným inšpektorátom schválená dopravná značka „zákaz 
vjazdu, vstup len s povolením obce“, ktorá bude na uvedenú cestu 
osadená 
 
Ing.A.Brožková: 
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upozornila na zaburinený pozemok na novej ulici (vo vlastníctve ROD 
Skalica s.r.o.), navrhla, aby sa pravidelne kosil. Starostka obce 
prisľúbila, že na uvedené upozorní ROD a dohodne sa s nimi na 
pravidelnom kosení. Ing.Brožková požiadala o informáciu ohľadom 
plánovanej cyklotrasy z Holíča do Skalice. Na uvedené odpovedal 
poslanec OZ, HK, ktorý vysvetlil, že cyklotrasa sa pozastavila na 
plánovanom moste cez Chvojnicu, ktorý bol navrhnutý vo veľmi drahom 
variante, a preto sa premostenie nechalo prepracovať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................           ............................ 
     starostka obce                        overovatelia zápisnice 
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Výpis uznesení OZ 
zo zasadnutia OZ konaného dňa 25.10.2018 

 
 
Uznesenie č.27/2018 
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 
 
Uznesenie č.28/2018 
OZ v Kátove schvaľuje PHSR obce Kátov na roky 2018-2024. 
 
Uznesenie č.29/2018 
OZ v Kátove schvaľuje rozpočet podľa prílohy na rok 2018: 
 
 

 

 
Rozpočet na 
rok 2019 

v € 
Príjmy spolu 267 730,00 

Bežné príjmy 237 730,00 

Kapitálové príjmy 2 000,00 

Finančné operácie príjmové  28 000,00 

Výdavky spolu 267 730,00 

Bežné výdavky 237 730,00 

Kapitálové výdavky 30 000,00 

Finančné operácie výdavkové 0,00 

Hospodárenie obce  0,00 

 
Uznesenie č.30/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie viacročný rozpočet podľa prílohy  na 
roky 2020 – 2021: 
 

  

 

Rozpočet na 
rok 2020 

v € 

Rozpočet na 
rok 2021 

v € 
Príjmy spolu 252 760,00 264 798,00 

Bežné príjmy 249 610,00 261 498,00 

Kapitálové príjmy 3 150,00 3 300,00 

Finančné operácie príjmové  0,00 0,00 

Výdavky spolu 252 760,00 264 798,00 

Bežné výdavky 249 610,00 261 498,00 

Kapitálové výdavky 3 150,00 3 300,00 

Finančné operácie výdavkové 0,00 0,00 

Hospodárenie obce  0,00 0,00 

 
Uznesenie č.31/2018 
OZ v Kátove schvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve Obce Kátov, 
v k.ú.Kátov, parc.č.434/63 (orná pôda), o výmere 17 m2, zapísaného 
na LV 362 za cenu 23,50 €/m2, čo je celkom 399,50 € (slovom: tristo 
deväťdesiatdeväť eur päťdesiat centov), a to Ing. Alexandrovi 
Džegolia, trvale bytom 909 01 Skalica, Pod hájkom 1436/35. 
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Uznesenie č.32/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť p.Pavla Kociána, trvale bytom 
908 49 Kátov č.70. 
 
Uznesenie č.33/2018 
OZ v Kátove schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt v MŠ 
Kátov pani Jane Šimkovej, trvale bytom Kátov 33, na jeden rok, a to 
od 1.1.2019 do 31.12.2019. 
 
Uznesenie č.34/2018 
OZ v Kátove schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 800 € (slovom: 
osemsto eur)z rozpočtu obce na základe VZN č.2/2017 Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania, so sídlom 908 51 Holíč, Bratislavská 
41, na opravu exteriéru (fasády) zvonice v Kátove. 
 
Uznesenie č.35/2018 
OZ v Kátove schvaľuje používať pri stavbe parkovacích plôch pred 
rodinnými domami v celej obci Kátov zatrávňovaciu dlažbu s dodržaním 
príslušných paragrafov stavebného zákona č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní  a stavebnom poriadku ( stavebný zákon v znení neskorších 
predpisov).   
 
Uznesenie č.36/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 9a) až 9h).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................           ............................. 
      starostka obce                       overovatelia zápisnice 
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