ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 21.05.2019
Prítomní poslanci:
Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
Ospravedlnení: 0
Overovatelia: Mgr. Veronika Masaryková, Jana Nízka

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. VZN obec Kátov č.2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Kátov – protest prokurátora.
4. Žiadosť o dobrovoľný vklad združenia obcí CykloEko – schválenie.
5. Žiadosť o riešenie dopravnej situácie v križovatke u kostola.
6. Rôzne:
a) žiadosť rodičov o zmenu prevádzkovej doby v MŠ v období letných
prázdnin
b) správa predsedu komisie ochrany životného prostredia, výstavby
a rozvoja územného plánovania
c) správa predsedu komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu
d) VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj – prerokovanie.
7. Interpelácia poslancov.
8. Diskusia.
9. Záver.

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila a všetkých pozdravila starostka obce Ing. Ivana
Chrenková.
K bodu 2:
Zapisovateľkou
zasadania
bola
určená
Ing.
Eva
a overovateľmi Mgr. Veronika Masaryková, p. Jana Nízka

Vašečková

Do návrhovej komisie pre toto zasadnutie boli navrhnutí poslanci:

p. Igor Prošvic

a p. Jana Nízka

Uznesenie č.26/2019
OZ v Kátove schvaľuje
Prošvic a p. Jana Nízka

návrhovú komisiu v zložení p. Igor
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Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Veselská Jolana
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: p. Igor Prošvic

a p. Jana Nízka

neprítomný: 0
Uznesenie č.27/2019
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
neprítomný: 0
K bodu 3:
Starostka obce informovala poslancov o proteste prokurátora na VZN
obce Kátov č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kátov a
privítala na zasadnutí OZ JUDr. Petra Mihála z Okresnej prokuratúry,
ktorý informoval poslancov a prítomných o previerke tohto VZN
a vysvetlil formálne nedostatky VZN, ktoré sú nad rámec zákona a sú
v rozpore so zákonom. Doporučil OZ tieto formálne nedostatky z VZN
obce Kátov vypustiť.
Uznesenie č.28/2019
OZ v Kátove vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry
Skalica č.Pd25/19/2206-1 zo dňa 6.3.2019 proti VZN č.2/2017
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kátov a ruší v §2 ods.1
písmen. a), b), §3 ods.2, ods.8 a §4 ods.5 vo VZN č.2/2017, ktoré
boli v rozpore s ustanovením §6 ods.1, §27b odsek 1 písmeno a)
zákona
č.369/1990
Zb.
o obecnom
zriadení
v znení
neskorších
predpisov a §7 odsek 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
proti uvedenému uzneseniu: 0
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zdržali sa hlasovania: 0
neprítomný: 0
K bodu 4:
Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou o dobrovoľný
finančný vklad 1000,- € za účelom dokončenia projektovej
dokumentácie, na zameranie 2 premostení v rámci II. a III. etapy,
geologický výskum v mieste týchto premostení pre združenie obcí
CykloEko –, ktoré chce vybudovať cyklotrasu popri železnici z Holíča
do Skalice. Je to prínos pre občanov, pretože cyklotrasa by
vytvorila trasu s podnikom Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.
v Holíči a v Skalici s podnikmi Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
a Protherm production s.r.o. Zamestnanci by tak mohli využívať túto
trasu na dopravu do práce na bicykloch.
Uznesenie č.29/2019
OZ v Kátove schvaľuje vklad dobrovoľného členského príspevku na rok
2019 do združenia obcí CykloEko za účelom dokončenia projektovej
dokumentácie a následného podania ŽoNFP pre projekt „Bicyklom po
regióne Záhorie a Slovácko“ na vybudovanie cyklotrasy Holíč –
Skalica vo výške 1 000,- €.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
neprítomný: 0
K bodu 5:
Poslanci
boli
oboznámení
so
žiadosťou
p.
Jaroslava
Kotvana
o riešenie dopravnej situácie v križovatke u kostola v obci Kátov.
P. Jaroslav Kotvan v žiadosti navrhuje, aby bol na križovatke
u kostola a u predajne COOP Jednota vyznačený prechod pre chodcov,
z dôvodu nezodpovednosti niektorých vodičov automobilov. Jazdia na
uvedenej križovatke rýchlo a občania majú problém prejsť na druhú
stranu cesty. Poslanci debatovali o nutnosti pozvať Mgr. Miroslava
Malého z dopravného inšpektorátu v Skalici, aby navrhol opatrenia,
ktoré túto situáciu riešia. Do vyjadrenia Okresného inšpektorátu sa
u kostola dočasne osadí z bezpečnostných dôvodov zrkadlo.
Uznesenie č.30/2019
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť pána Jaroslava Kotvana, ktorá
sa týka riešenia dopravnej situácie v križovatke u kostola.
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Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
neprítomný: 0
K bodu 6 Rôzne:
-

Starostka informovala poslancov so žiadosťou rodičov o zmene
prevádzkovej doby v období počas letných prázdnin. Rodičia
žiadajú, aby prerušenie v prevádzke MŠ počas letných prázdnin
nebolo na tak dlhú dobu ako pominulé roky, lebo pre pracujúcich
rodičov je to nevyhovujúce, nemajú kam dávať svoje deti.

Uznesenie č.31/2019
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť rodičov detí navštevujúcich MŠ
v Kátove o zmenu prevádzkovej doby MŠ v Kátove počas letných
prázdnin.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana,
Nízka jana
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
neprítomný: 0
-

Predseda
komisie
ochrany
životného
prostredia,
výstavby
a rozvoja územného plánovania
p. Igor Prošvic prečítal
prítomným správu zo stretnutia komisie zo dňa 19.3.2019, ktorá
je prílohou tejto zápisnice

Uznesenie č.32/2019
OZ v Kátove berie na vedomie správu predsedu komisie ochrany
životného prostredia, výstavby a rozvoja územného plánovania, Igora
Prošvica, o výsledkoch stretnutia komisie zo dňa 19.3.2019.
Hlasovanie:
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za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
neprítomný: 0
-

Predsedníčka komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu
prečítala zápisnicu zo zasadania komisie zo dňa 4.3.2019, ktorá
je prílohou tejto zápisnice

Uznesenie č.33/2019
OZ v Kátove berie na vedomie správu predsedníčky komisie mládeže,
vzdelávania,
kultúry
a športu,
p.
Jany
Nízkej,
o výsledkoch
stretnutia komisie zo dňa 4.3.2019
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká Alena,
Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana

Mgr.

proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: Marek Belko
neprítomný: 0
-

Starostka obce informovala prítomných s danou problematikou –
zákonom, že obec bude nútená v rámci svojho rozvoja vyberať
poplatok za rozvoj. Vyjadrila svoj postoj k rozdeleniu výšky
poplatku pre podnikateľov a občanov. Bude vypracovaný návrh VZN,
ktorý budú občania môcť pripomienkovať. Poslanec M. Belko
pripomenul ,že sa zvyšujú nároky na obec a tie treba pokryť.
Napr. parkovanie, vybudovanie parku, zvýšenie kapacity pre
čističku...atď.

Uznesenie č.34/2019
OZ v Kátove poveruje starostku obce vypracovaním návrhu VZN č.3/2019
o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
neprítomný: 0
Uznesenie č.35/2019
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OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 6
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
neprítomný: 0
K bodu 7
Interpelácie poslancov OZ neboli doručené.
K bodu 8:
•
•

•

•

P. Mária Klemonová v diskusii podotkla, že by obec mohla v lete
usporiadať posedenie pri hudbe.
P. Mária Klemonová ďalej v diskusii uviedla, že pred 30 rokmi
bolo „Kátovské jazero“ chránenou oblasťou. V roku 2011 dostala
obec vyjadrenie, že sa u jazera ruší chránené územie. Z jazera
sa stala technická voda, čím vznikol problém, že jazero je
zanedbané, sú v ňom odpadky a voda zapácha. Poprosila starostku
obce o preverení situácie v meste Skalica, či by bolo mesto
ochotné nám s týmto problémom pomôcť.
P. Igor Prošvic k jazeru pripomienkoval, že jazero nemá žiadny
prietok vody a držia sa tam segmenty a tým voda zapácha.
Navrhol riešiť problém s moravskou stranou, aby pustili do
jazera vodu, čím by vznikol väčší prietok vody.
P. Mária Klemonová a pán Pavol Krištofík poukázal na neustály
problém stávajúcich áut v časti obce „Chalupy“.

Nakoľko
ďalšie
pripomienky
neboli
poďakovala a zasadanie OZ ukončila.

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

starostka

obce

prítomným

............................
overovatelia zápisnice
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Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 21.5.2019

Uznesenie č.26/2019
OZ v Kátove schvaľuje
Prošvic.

návrhovú

komisiu

v

zložení

Jana

Nízka,

Igor

Uznesenie č.27/2019
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č.28/2019
OZ v Kátove vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Skalica
č.Pd25/19/2206-1 zo dňa 6.3.2019 proti VZN č.2/2017 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce Kátov a ruší v §2 ods.1 písmen. a), b), §3
ods.2, ods.8 a §4 ods.5 vo VZN č.2/2017, ktoré boli v rozpore
s ustanovením §6 ods.1, §27b odsek 1 písmeno a) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §7 odsek 4 zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č.29/2019
OZ v Kátove schvaľuje – neschvaľuje vklad dobrovoľného členského
príspevku na rok 2019 do združenia obcí CykloEko za účelom dokončenia
projektovej dokumentácie a následného podania ŽoNFP pre projekt
„Bicyklom po regióne Záhorie a Slovácko“ na vybudovanie cyklotrasy
Holíč – Skalica vo výške 1 000,- €.
Uznesenie č.30/2019
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť pána Jaroslava Kotvana, ktorá sa
týka riešenia dopravnej situácie v križovatke u kostola.
Uznesenie č.31/2019
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť rodičov detí navštevujúcich MŠ
v Kátove o zmenu prevádzkovej doby MŠ v Kátove počas letných prázdnin.
Uznesenie č.32/2019
OZ v Kátove berie na vedomie správu predsedu komisie ochrany životného
prostredia, výstavby a rozvoja územného plánovania, Igora Prošvica,
o výsledkoch stretnutia komisie zo dňa 19.3.2019.
Uznesenie č.33/2019
OZ v Kátove berie na vedomie správu predsedu komisie mládeže,
vzdelávania, kultúry a športu, Jany Nízkej, o výsledkoch stretnutia
komisie zo dňa 4.3.2019.
Uznesenie č.34/2019
OZ v Kátove poveruje starostku obce vypracovaním návrhu VZN č.3/2019
o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj.
Uznesenie č.35/2019
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 6

............................

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

starostka obce
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