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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 08.03.2018 

 
                     
Prítomní poslanci: 7                                Ospravedlnení: 0 
                           
                                                                                                                                                            
Overovatelia: p.Belko, p.Hlúpik 
 
 
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. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – Rímskokatolícka cirkev – 

Farnosť Holíč, na kostol sv.Imricha v Kátove. 
4. Nafrézovaný materiál – riešenie odvozu. 
5. Kvetinové dni 2018 – informácia. 
6. Projektová dokumentácia a geometrický plán - chodníky v časti 

obce „KOPANICE“ - schválenie. 
7. Rôzne. 
 
 
Uznesenie č.1/2018 
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 minulého zasadnutia neboli žiadne uznesenia na splnenie. 
 
 
K bodu 3 
 
V tomto bode starostka obce predložila žiadosť Rímskokatolíckej 
cirkvi Holíč o dotáciu z rozpočtu obce na opravu fasády 
rímskokatolíckeho kostola sv.Imricha v Kátove vo výške 4 000 € 
(slovom: štyritisíc eur). Poslanci OZ, že by bolo dobré sprístupniť 
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v deň konania podujatia Kvetinové dni kostol sv.Imricha, kde by sa 
súčasne mohla konať verejná zbierka formou dobrovoľného príspevku na 
opravu kostola. Obec by ďalej prispela ziskom z podujatia Kvetinové 
dni a zostávajúca časť by bola poskytnutá formou dotácie z rozpočtu 
obce.  Starostka obce oznámila, že by bolo vhodné súčasne opraviť aj 
evanjelickú zvonicu, preto je potrebné osloviť zástupcov 
evanjelickej cirkvi v Kátove. 
 
Uznesenie č.2/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi farnosť 
Holíč o dotáciu na opravu fasády rímskokatolíckeho kostola sv.Imrich 
v Kátove.    
           
 
K bodu 4 
 
Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili k tomu, akým 
spôsobom bude nafrézovaný materiál dopravovaný na pozemky, ktoré 
boli uvedené v žiadostiach. Poslanci OZ skonštatovali, že nakoľko 
pozemky, ktoré sú v žiadostiach na úpravu uvedeným materiálom, sú vo 
vlastníctve obce, mala by obec znášať všetky náklady spojené 
s odvozom materiálu na pozemky a ich celkovou úpravou. Ďalej 
poslanci OZ skonštatovali, že množstvo materiálu je dostačujúce na 
pokrytie všetkých požiadaviek v žiadostiach a po odvezení tohto 
materiálu z pozemku, na ktorých je doteraz umiestnený, bude pozemok 
upravený, aby mohol slúžiť ako parkovacia plocha pre podujatie 
Kvetinové dni 2018. 
 
Uznesenie č.3/2018 
OZ v Kátove schvaľuje, aby obec na vlastné náklady zabezpečila 
rozvoz a celkovú úpravu pozemkov, na  ktoré sa bude navážať 
nafrézovaný materiál. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 5 
 
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ o prípravách na 
podujatie Kvetinové dni 2018. Podujatie by mala moderovať pani Jana 
Koutná zo Skalice, vystupovať by mali deti z MŠ Kátov, detská 
tanečná skupina zo ZUŠ Holíč, vystúpi skupina GBELAN a hostia 
z Kunovíc, pripravená je  prednáška o pestovaní starých odrôd 
ovocných stromov, výstava drobnochovu (vytvoriť mini hospodársky 
dvor). Ďalšie informácie budú riešené na samostatnom stretnutí 
k podujatiu Kvetinové dni 2018. 
 
Uznesenie č.4/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prípravách na podujatie 
Kvetinové dni 2018. 
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K bodu 6 
 
Starostka obce oznámila poslancom obce, že ak by sa mala uskutočniť 
rekonštrukcia chodníkov v časti obce „KOPANICE“, je potrebné nechať 
pozemky pod chodníkmi zamerať, nechať vypracovať projektovú 
dokumentáciu, ale najskôr je potrebné vyriešiť vlastníctvo pozemkov, 
na ktorých sa chodníky nachádzajú. V tejto časti obce zasahujú 
pozemky občanov až do polovice miestnej komunikácie, čiže aj 
chodníky sú vo vlastníctve občanov. Je potrebné riešiť, akou formou 
sa chodníky prevedú na obec, či dlhodobým nájmom, darovaním alebo 
odkúpením za symbolickú cenu. Preto je potrebné zvolať stretnutie 
s vlastníkmi pozemkov pod chodníkmi v uvedenej lokalite, kde 
vlastníci dostanú podrobné informácie a bude dojednaný ďalší postup.  
 
Uznesenie č.5/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o postupe pri rekonštrukcii 
chodníkov v časti obce „KOPANICE“. 
 
 
K bodu 7 
 
V tomto bode predložila starostka obce poslancom OZ žiadosť ZO JDS 
Kátov, v ktorej žiadajú o príspevok na činnosť na rok 2018 (žiadosť 
je prílohou zápisnice OZ). Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky 
k uvedenej žiadosti, navrhli výšku príspevku, ako v predchádzajúcom 
roku, t.j. 200 € (slovom: dvesto eur). 
 
Uznesenie č.6/2018 
OZ v Kátove schvaľuje finančný príspevok ZO JDS Kátov na ich činnosť 
na rok 2018 vo výške 200 € (slovom: dvesto eur). 
 
Hlasovanie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ 
 
za uvedené uznesenie:  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 8 
 
Rôzne: 
 
a) VÝBEROVÉ KONANIE MŠ: starostka obce informovala poslancov OZ 

o tom, že bola vybraná vo výberovom konaní nová riaditeľka MŠ 
Kátov, ktorou sa stala pani Vlasta Bartošová zo Skalice 

b) NOVÁULICA IBV: v tomto bode starostka obce informovala poslancov 
OZ o tom, že p.Gajdosščík upozornil na to, že na novej ulici – 
IBV lokalita ŽLIABKY, začali vo väčšej miere parkovať ľudia, 
ktorí chodia do záhradkárskej osady BARÁKY. Poslanci OZ navrhli, 
aby sa použilo žlté značenie na ceste, ktoré nedovoľuje 
parkovanie na komunikácii a požiadať predsedu MO SZZ Kátov, aby 
upozornil svojich členov na to, že by v uvedenej ulici nemali 
parkovať   



 4 

c) OPRAVA KRÍŽA: starostka obce oznámila poslancom, že prebehne 
oprava kríža v cintoríne a pri ceste smer Holíč 

d) OPRAVA FASÁDY BUDOVY OcÚ: v tomto bode starostka obce predložila 
poslancom návrh na opravu fasády obecného úradu. Poslanci OZ 
poverili starostku obce, aby zistila, aké finančné prostriedky by 
mali byť na opravu fasády obecného úradu vynaložené 

e) PROJEKTY: starostka obce informovala poslancov OZ, že boli podané 
dva projekty, a to projekt na TTSK – Kvetinové dni a znova 
projekt na Úrad vlády SR – ihrisko v MŠ 

f) INFORMÁCIA: v tomto bode starostka obce ďalej informovala, že 
bola vyriešená sťažnosť na parkovanie autobusu na ceste 
u pohostinstva, ďalej bol informovaní Ing.Bačík (predseda MO SZZ 
Kátov) o tom, aby upozornil členov záhradkárov na to, aby cez 
„jazernú“ ulicu jazdili pomalšie a „slušnejšie“, že sa priebežne 
riešia sťažnosti p.Šimka na neustále znečisťovanie „jazernej 
ulice“. 
 

Uznesenie č.7/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 8a) až 8f).  
 
 
Pripomienky občanov 
 
• p.Pavol Krištofík: upozornil na to, že obec nemá s HaZZ Holíč 

vypracovaný zásahový plán, nakoľko pri požiari v záhradkárskej 
osade „BARÁKY“ nevedeli hasiči nájsť prístupové komunikácie 
k horiacej chatke. Starostka obce uvedené preverí na HaZZ 
v Holíči u kompetentných osôb 

• p.Nosek Skalica: požiadal poslancov OZ o konkrétne stanovisko 
k žiadosti o zaradenie pozemku v jeho vlastníctve do ÚPN-O Kátov. 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................           ............................ 
     starostka obce                        overovatelia zápisnice 
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Výpis uznesení OZ 
zo zasadnutia OZ konaného dňa 08.03.2017 

 
 
Uznesenie č.1/2018 
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 
 
Uznesenie č.2/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi farnosť 
Holíč o dotáciu na opravu fasády rímskokatolíckeho kostola sv.Imrich 
v Kátove.    
 
Uznesenie č.3/2018 
OZ v Kátove schvaľuje, aby obec na vlastné náklady zabezpečila 
rozvoz a celkovú úpravu pozemkov, na  ktoré sa bude navážať 
nafrézovaný materiál. 
 
Uznesenie č.4/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prípravách na podujatie 
Kvetinové dni 2018 
 
Uznesenie č.5/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o postupe pri rekonštrukcii 
chodníkov v časti obce „KOPANICE“. 
 
Uznesenie č.6/2018 
OZ v Kátove schvaľuje finančný príspevok ZO JDS Kátov na ich činnosť 
na rok 2018 vo výške 200 € (slovom: dvesto eur). 
 
Uznesenie č.7/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 8a) až 8f).  
 
 
 
 
 
 
 
 
............................           ............................. 
      starostka obce                       overovatelia zápisnice 
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