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ŢIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY 
FORMOU DOTÁCIE NA ROK 2010 
ENVIRONMENTÁLNY FOND 

Došlo dňa 

Bukureštská 4  
 

813 26 Bratislava 

 

 

 
 
 

ČASŤ A1 Z Á K L A D N É   Ú D A J E   O  O B C I 1 

Názov obce:  Kátov Kód obce :504432 

Okres:  Skalica Kraj: Trnavský 
Počet  

obyvateľov obce: 
574 

Meno štatutára obce:  Terézia Kučerová 

Adresa OcÚ: PSČ   908 49 Ulica, č.   41 

Telefón (predvoľba, číslo):  034/6682703 Fax:  0346602109 

E-mail:  ocu-katov@stonline.sk IČO obce:  00309605 

 

 

ČASŤ A2 Z Á K L A D N É   Ú D A J E   O   M I K R O R E G I Ó N E 1 

Názov (uveďte úplný názov združenia podľa registrácie):        

Okres:        Kraj:             
Počet  

obyvateľov mikroregiónu: 
      

Obce patriace do mikroregiónu:        

Mikroregión je zaregistrovaný na                        pod číslom        

Meno štatutára mikroregiónu:        Funkcia štatutára:       

Adresa mikroregiónu: PSČ        Sídlo MR, ulica, č.        

Telefón (predvoľba, číslo):        Fax:        

E-mail:        IČO:        

1 nehodiace sa prečiarknite, v prípade, že prihlášku podáva obec, vyplňte len Časť A1, v prípade mikroregiónu vyplňte len Časť A2 

ČASŤ B V Ý Š K A    P O Ţ I A D A V K Y      

Začiatok akcie (v tvare mesiac.rok):  1. 2010 Ukončenie akcie (v tvare mesiac.rok):  10. 2010 

PODROBNÝ ROZPOČET UVEĎTE V PRÍLOHE ( položky, objemy prác, jednotkové ceny) SUMA (€) % 

Požadovaná dotácia na rok 2010 (v €): 3.500,- € 100 

Vlastné, resp. združené finančné  prostriedky – min. 5% z požadovanej dotácie (na rok 2010 v €): 500,- € 14 

Celkové náklady (€): 4.000,- € 114 
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Pozn.: Pri vypĺňaní formulára môţete podľa potreby pridávať ďalšie riadky  
  

ČASŤ C D E F I N Í C I A   P O Ţ I A D A V K Y 

 

OBLASŤ PODPORY (vyznačte 1 oblasť): 

C.1 

OCHRANA A TVORBA KRAJINY  

(protipovodňové aktivity, úpravy tokov, udržiavanie biocentier a biokoridorov, historické krajinné štruktúry a významné 

krajinné prvky, revitalizácia krajiny, ochrana charakteristického vzhľadu krajiny, ...) 

nie 

C.2 

OCHRANA  ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA  

(sanácia nepovolených skládok odpadov, separovaný zber a kompostovanie, zberné dvory, environmentálne záťaže, 

ochrana ovzdušia a obnoviteľné zdroje energie...) 

nie 

C.3 

OBNOVA A TVORBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV  

(centrum obce a ulice, aleje a sídelná zeleň, voľnočasové, športové a oddychové aktivity, skrášľovanie obce a drobná 

architektúra, chodníky pre peších, ...) 

áno 

C.4 

ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O HODNOTE KRAJINY  

(náučné chodníky a tabule, výstavy a postery, publikácie a učebnice, múzejné expozície, objekty ľudového staviteľstva, 

...) 

nie 

C.5 
ENVIRONMENTÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA  

(kanalizácia, vodovod, ČOV, malé domové čistiarne odpadových vôd, ...) 
nie 

 

C.6 NÁZOV POŢIADAVKY:   

Kátovský kat 

C.7 STRUČNÁ ANOTÁCIA, POPIS PROJEKTU (max. 150 slov): 

Projekt rieši funkčne estetické doplnenie novobudovaného verejného priestranstva monumentálnou realizácoiu, ktorá je 
odvodená od názvu obce a je doloţená legendou aj spracovanými historickými faktami (viď.monografia obce Kátov). 
Súčasťou projektu je vyhotovenie výukového materiálu (fotoseriálu - postup výroby), ktorý bude šírený prostredníctvom 
viacerých médií. Projekt tak získa výukovú hodnotu s medzinárodným dopadom (SR, ČR). Projekt bude taktieţ sledovaný 
a komentovaný online na špecializovanom portáli Rezbárstvo.sk, pričom bude mať vlastnú tému v poloţke Fórum.  

 

CHARAKTER POŢIADAVKY (môžu byť uvedené aj 2, príp. všetky tri aktivity tej istej požiadavky): 

C.8 
spracovanie projektovej dokumentácie alebo projektovej ţiadosti: štúdia, analýza / odborný audit, zámer, správa, 

koncepcia, stratégia, plán, program, projektová dokumentácia, projektová žiadosť do rezortných výziev, ...  
áno 

C.9 
drobná realizácia: uskutočnenie požiadavky v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie, ohlásenia drobnej 

stavby, stavebného povolenia, príp. iného rozhodnutia, ... 
áno 

C.10 

osvetovo–propagačná a výchovno–vzdelávacia aktivita: konferencie, semináre, workshopy, študijné cesty, súťaže, 

informačné dni, environmentálna a regionálna výchova, práca s verejnosťou, školy remesiel a tradičné zručnosti, 

výchova lídrov a podporné aktivity plánovania obnovy a rozvoja obce/MR, .. 

áno 

 

ČASŤ D Z D Ô V O D N E N I E   P O Ţ I A D A V K Y 

 

D.1 VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA V OBCI / MIKROREGIÓNE A JEJ / JEHO ZÁKLADNÉ POTREBY (max. 100 slov) 

Prečo je pre obec / mikroregión dôležitá realizácia uvedenej požiadavky? 

Obec Kátov disponuje skúseným organizačným tímom a dokáţe prilákať aţ 5000 návštevníkov v jednom dni (počas akcie 
Kvetinové dni). Dispozícia obce voči trom mestám (Skalica, Holíč a Hodonín), robí z obce atraktíne miesto na realizáciu 
kultúrnych, spoločenských a umeleckých akcií a realizácíí.  Nová IBV v lokalite "Ţliabky" s príslušným architektonickým 
riešením dotknutých verejných priestranstiev si vyţaduje reprezentatívne dotvorenie lokality (výtvarná realizácia, 
výsadba).  

 

Existujú vo Vašej obci / mikroregióne hodnotné prvky, ktoré charakterizujú: 

D.2 - identitu a jedinečnosť vidieckeho prostredia: áno 
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Ak áno, vymenujte:  Obec Kátov sa nachádza na spojnici (cesta a ţeleznica medzi mestami Skalica a Holíč). Obec ponúka kvalitné 

bývanie v tichom prostredí a moţnosť víkendovej rekreácie rodinného typu.  Názov obce "Kátov", blízkosť vrchu "Šibenica" a trasa 

známa ako "Katov chodník", jasne naznačujú, ţe obec mala v minulosti veľa spoločného s profesiou, alebo pobytom kata. Obec má 

záujem na vytvorení charakteristickej dominanty, celoročne prístupnej, mediálne atraktívnej, pre návštevníkov obce funkčnej 

(posedenie) a poučnej. Okolie obce je pre moţnosť viacerých voľnočasových aktivít (rybolov, záhradkárska lokalita, aluviálne lúky 

a luţné lesy...) vhodnou relaxačno-oddychovou lokalitou. Okolie obce má na základe povrchových nálezov archeologického materiálu 

významné historické zázemie.  
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  D.3 - vysoký stupeň ochrany prostredia (chránené územia prírody a krajiny, kultúrne pamiatky a pod.): áno 

Ak áno, vymenujte:  Chránený prírodný útvar  Kátovské jazero, chránené územie Natura 2000, chránené vtáčie územie Malé Karpaty, 

stupne ochrany 2 a 5. 

 

D.4 Pôsobia vo Vašej obci / MR aktívni občania, občianske zduţenia, spolky? áno 

Ak áno, vymenujte:  Bonsaj klub Juniperus, Jednota dôchodcov, MO SZZ Kátov, Futbalový klub Kátov, MO SRZ Kátov, pripravuje sa 

vznik OZ Hortus Idei. 

 

D.5 Je Vaša obec súčasťou mikroregionálneho partnerstva? áno 

Ak áno, uveďte názov: Partnerstvo pre Horné Záhorie, Mikroregión Skalicko 

 

D.6 Má Vaša obec / MR Územný plán obce / mikroregiónu D.7 Je jeho súčasťou krajinnoekologický plán? 

nemá nie 

 

D.8 Má Vaša obec / MR Program obnovy / rozvoja obce / MR (Program hospodársko–sociálneho rozvoja obce / MR)? 

spracovaný 

D.9 Ak áno, uveďte číslo a názov priority a opatrenia, ktorého sa Vaša poţiadavka týka: 

Priorita 1 - Ţivotné prostredie, opatrenie č 1.1, aktivita č. 1.1.4,     

Priorita 1 - Ţivotné prostredie, opatrenie č. 1.3, aktivita č. 1.3.1 a 1.3.2, 

Priorita 2 - Občianska infraštruktúra a kvalita bývania, opatrenie č. 2.1, aktivita č. 2.2.3,   

Priorita 3 - Infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie č. 3.1, aktivita č. 3.1.5,  

Priorita 3 - Kultúra a ţivot v obci, opatrenie č. 3.2, aktivita č. 3.2.2 a č. 3.2.4 

 

 

D.10 Je Vaša poţiadavka v súlade s Programom hospod. - sociálneho rozvoja samosprávneho kraja - PHSR)? áno 

Ak áno, uveďte príslušné priority a opatrenia:  

Priorita 1 - Ţivotné prostredie - zlepšenie, ochrana a zveľaďovanie, opatrenie 1.1 - Kátovské jazero, aktivita č. 1.1.4, - v prípade získania 

finančných prostriekov vybudovať rekreačno - oddychovú zónu (Kátovské jazero sa nachádza vo vzdialenosti 150 m od zamýšlanej 

realizácie) 

Priorita 1 - Ţivotné prostredie - zlepšenie, ochrana a zveľaďovanie, opatrenie č. 1.3 - zvyšovanie povedomia o ţivotnom prostredí, 

aktivita č. 1.3.1 - zavedenie jarného a jesenného hromadného upratovania verejných priestranstiev a 1.3.2 - spracovanie vizualizácie, 

textov, mapy, fotografií, trasy náučného chodníka, 

Priorita 2 - Občianska infraštruktúra a kvalita bývania, opatrenie 2.1 - dobudovanie základnej občianskej vybavenosti, aktivita č. 2.2.3 - 

dobudovanie verejných priestranstiev v obci s vyuţitím miestnych prvkov (vyuţitie existujúceho remeselného potenciálu v obci )  

Priorita 3 - Tradičné hodnoty, sluţby, cestovný ruch, spolupráca, opatrenie 3.1 Infraštruktúra cestovného ruchu, aktivita č. 3.1.5 - stála 

expozícia obce Kátov,  

Priorita 3 - Kultúra a ţivot v obci, opatrenie č.3.2, aktivita č. 3.2.2 - podpora prezentácie tradícií a č. 3.2.4 - zapájanie aktívnych občanov 

a ostatných socio - ekonomických partnerov obce do tvorby integrovanej stratégie územia Horného záhoria.  

 

D.11 Zapája sa obec / MR do výziev a grantových programov zo štrukturálnych a iných fondov Európskej únie? áno 

Ak áno, vymenujte:    Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 

 

D.12 CIELE  (max. 100 slov) 

Čo chcete Vašou požiadavkou dosiahnuť a vyriešiť? 



Program obnovy dediny 2010 

strana 5 

1. Vyhotovenie celoročne prístupnej obecnej dominanty. 

2. Vytvorenie kultivovaného odpočinkového priestoru. 

3. Podporiť rozvoj umenia a remesiel (zverejnenie postupu výroby, online komunikácia s cieľovými skupinami...). 

4. Online monitoring projektu od okamihu zaslania ţiadosti o príspevok, aţ po jeho úplné dokončenie. 

5. Rozvoj a stabilizáciu aktivít občanov, zdruţení a podnikateľských činností.  

6. Propagáciu obce a medializáciu projektu. 

7. Spracovaním údajov zistiť záujem o remeslo, komunikáciu.  

8. Monitorovať problémy a  potreby cieľových skupín. 

9. Publikovať závery, štatistické údaje.  

10. Hĺadať a uviesť do praxe riešenia. 
 

D.13 CIEĽOVÁ SKUPINA 

Kto bude mať úžitok z realizácie Vašej požiadavky? 

Obec, realizátor projektu, občania, návštevníci obce, v širšom poňatí región. Zo vzniknutých výstupov a online informácií budú mať 

úţitok záujemci o umelecké remeslá a ţiadatelia o dotácie. V tomto smere je dopad medzinárodný (SK a ČR). 

Sú do projektu zaangažované aj znevýhodnené skupiny? 

 áno                                  nie                               Ak áno, aké:  Nezamestnaní, zdravotne postihnutí. 

 

D.14 AKTIVITY (max. 100 slov) 

Aké konkrétne kroky, postupy prác, sa budú uskutočňovať v rámci  realizácie Vašej požiadavky (vo väzbe na priložený rozpočet )?  

Realizácia bude mať plnú podporu špecializovaného portálu Rezbárstvo.sk (návštevnosť dosahujúca viac ako 5000 UIP/mesiac, viac 

ako 8000 návštev/mesiac) a partnerských médií. Bude zabezpečený materiál na vlastnú realizáciu. Budú vykonané úpravy terénu, 

príprava základu a plochy v okolí sochy. Bude realizovaná výroba podľa predloţeného výtvarného zámeru. Práca bude priebeţne 

dokumentovaná a bude prebiehať diskusia na portáli Rezbárstvo.sk. Nasledovať bude osadenie a verejné predstavenie realizovaného 

projektu. Bude vypracované zhodnotenie projektu a aj naďalej bude prebiehať propagácia realizácie.    

 
 

D.15 VÝSLEDKY (max. 100 slov) 

Špecifikujte, čo bude konkrétnym výsledkom po realizácii Vašej požiadavky? 

Monumentálna socha kata na verejnom priestranstve. 

Posedenie (lavičky) pri soche. 

Aktivizácia záujmových činností (remeslo, umenie). 

Výsledky z diskusií a zo štatistík návštevnosti portálu Rezbárstvo.sk 

Preverenie a zhodnotenie fungovania a účinnosti dotačnej politiky zo strany predkladateľa.   

D.16 
 Uveďte rozsah projektu: 

lokálny                                  regionálny                                  celoštátny                               medzinárodný 

 

DOPLŇUJÚCE OTÁZKY (odpovedajte len na tie otázky, ktoré sa týkajú Vašej požiadavky): 

Spracovanie projektovej dokumentácie a projektovej ţiadosti 

D.17 
Zohľadňuje poţadovaná dokumentácia identitu a charakter lokálneho vidieckeho prostredia, resp. uvaţuje 

s technológiami, ktoré sú šetrné a vhodné pre vidiecke ţivotné prostredie? 
áno 

Ak áno, konkretizujte:  Tradičné remeslo v spojení s progresívnymi technológiami spracovania, dokumentácie a prezentácie. Projekt nemá 
znehodnocujúce dopady, je vhodný a reprezentatívny pre vidiecke prostredie. 

D.18 Rieši ţiadaná dokumentácia danú problematiku komplexne? áno 

Ak áno, konkretizujte:  Projekt rieši problematiku remesiel a kvalitatívneho zhodnotenia verejných priestransiev v obci, má viacero výstupov aj dopady, 
ktoré na seba nadväzujú. Svojím širokým záberom sa jedná o komplexný projekt jedinečných parametrov.  

D.19 
Je poţadovaná dokumentácia dôleţitým podkladom pre uľahčenie procesu rozhodovania samosprávy 

o budúcom rozvoji obce / MR? 
áno 

Ak áno, uveďte počet:  Áno, celkom zásadný. Pre nedostatok podpory aktivít občanov z príslušných fondov sa táto postupne vytráca, vzniká nedôvera 
k rozvojovým programom a pochybnosti o vlastnom osobnom vklade. Realizácia podporuje záujem na veciach verejných. 

D.20 Budú do prípravy dokumentácie zapojení aj občania, resp. občianske zdruţenia? áno 
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Ak áno, konkretizujte:  Projekt bude vyuţívať k spolupráci všetky miestne organizácie a individuálnu pomoc občanov. Organizácie (aj neorganizovaní 
občania) sa podieľajú na projekte zabezpečením občerstvenia  (zákusky, koláčiky a pod.) počas tvorivých a konzultačných stretnutí (workshopov), 
usporiadaním zábavy na miestnom ihrisku, príleţitostného futbalového futbalového zápasu. Štandardne sa do projektov zapájajú: Bonsaj klub 
Juniperus, Jednota dôchodcov, MO SZZ Kátov, Futbalový klub Kátov, MO SRZ Kátov. 

Drobné realizácie 

D.21 

Je pre realizáciu spracovaná kvalitná projektová dokumentácia zohľadňujúca identitu a charakter lokálneho 

vidieckeho prostredia, resp. v dokumentácii navrhovaná technológia je šetrná k ţivotnému prostrediu a vhodná 

do daného vidieckeho prostredia? 
áno 

Ak áno, konkretizujte: Projekt má spracovanú stavebno-investičnú časť (stavebný projekt - IBV lokalita Ţliabky - viď. príloha), obec realizuje aktivitu 
v súlade s regionálnou rozvojovou štúdiou "Povodie rieky Moravy v dotyku s TTSK" - (hlavný architekt Anna Dobrucká v spolupráci s RRA Skalica), 
obec má spracovanú dokumentáciu PHSR. Dodávateľ realizácie a správca portálu Rezbárstvo.sk má potrebnú kvalifikáciu aj skúsenosti v danom 
smere, podiela sa na významných realizáciách doma aj v zahraničí, pričom v obci sa obdobná realizácia doposiaľ nenachádza. Autor má významné 
realizácie v obci Modrá (ČR), Kunoviciach (ČR), v Národnom salóne vín SR (päť muţských postáv), spoluúčasť - Bratislavský mier 2006, Holíčsky 
betlehem... Realizácia domáceho autora je pre obec Kátov vhodná a reprezentatívna. Pouţité materiály sú šetrné k ţivotnému prostrediu - drevo 
z lokálnych zdrojov.   

D.22 
Vyuţijete pri realizácii domáce zdroje (materiál a suroviny, miestni podnikatelia a ţivnostníci, mechanizmy 

a pod.)? 
áno 

Ak áno, konkretizujte a uveďte počet:  K realizácii bude pouţitý materiál z miestnych zdrojov (drevo bobrami ťaţko poškodených stromov, alebo 
vývratové drevo z luţných lesov v katastri obce). Realizácia bude vykonaná miestnym ţivnostníkom (A-studio Andrej Irša) a mechanizmami domácich 
firiem. 

D.23 Prispieva obec svojpomocnými prácami ako nepeňaţným vkladom? áno 

Ak áno, konkretizujte:  Osobnou iniciatívou nad rámec pracovných povinností. 

D.24 Plánujete zapojiť do realizácie nezamestnaných v rámci aktivačných prác? áno 

Ak áno, konkretizujte:  Vyuţitie šiestich aktivačných pracovníkov 

Osvetovo-propagačná a výchovno-vzdelávacia aktivita 

D.25 Plánujete do uvedenej aktivity zapojiť miestnych občanov, občianske zdruţenia, resp. spolky? áno 

Ak áno, konkretizujte: Domáci výtvarník a autor koncepcie Andrej Irša, Bonsaj klub Juniperus, Jednota dôchodcov, MO SZZ Kátov, Futbalový klub 
Kátov, MO SRZ Kátov.  

D.26 Má Vaša poţiadavka výchovný charakter a sú do jej realizácie zapojené deti a mládeţ? áno 

Ak áno, konkretizujte a uveďte počet: Súčasťou realizácie je písomná forma predstavenia zámeru (informačná tabula) s príslušnou historickou štúdiou 
profesie a významu kata, ktorá bude pri realizácii nainštalovaná natrvalo. Prednáška o realizácii bude v prijatelnej forme v MŠ a vybraných okolitých 
školách, (cca 5 prednášok).    

D.27 Prispieva aktivita k zvýšeniu účasti občanov na správe vecí verejných? áno 

Ak áno, konkretizujte:  Realizácia obdobných projektov pozitívnym spôsobom ovplyvňuje názory, podmieňuje súťaţivosť  a  snahu o uskutočnenie 
vlasnej vízie.  

D.28 Prispieva aktivita k zvýšeniu povedomia obyvateľov o hodnote vidieckej krajiny? áno 

Ak áno, konkretizujte:  Realizácii bude venovaná pozornosť, pričom budú vysvetlené dôvody realizácie a jednotlivé väzby vo vzťahu k histórii, aktivitám 
a zámerom obce.   

 

 

Čestné vyhlásenie a súhlas 

čestne vyhlasujem, že:  

a) všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných 

dokumentoch, sú pravdivé,  

b) mám alebo zabezpečím vlastné zdroje vo výške minimálne 5% (z požadovanej 

výšky dotácie) na spolufinancovanie tak, ako som ich uviedol v časti B1,  

c) nemám finančné záväzky (nezaplatené pokuty, poplatky a iné pohľadávky) voči 

štátnemu rozpočtu a Environmentálnemu fondu. 

Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia 

nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne 

informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú hore uvedených údajov a 

Pečiatka 
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skutočností. 

V zmysle § 9 ods. 1 písm. m) zákona 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so spracovaním údajov uvedených 

v tejto žiadosti. 

Podpis štatutára 

 

Kontaktná osoba: 
Meno, funkcia   

Terézia Kučerová - starostka obce 

Telefón 

0346682703 

Prihláška odoslaná dňa:  28.10. 2009 Prihláška zaregistrovaná dňa: 

 


