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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 08.09.2020 

 
                     
Prítomní poslanci:  Belko Marek, Krištofík Pavol, Mgr. Masaryková 
Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
 
Ospravedlnený: PhDr. Foltýn Elemír 
                  
                                                  
Overovatelia: Prošvic Igor, Krištofík Pavol 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola uznesení. 
4. Správa nezávislého audítora o overení IÚZ za rok 2019. 
5. Odkúpenie pozemkov parc.č.275/1 a 275/5 v k.ú.Kátov. 
6. Rôzne. 
7. Interpelácia poslancov. 
8. Diskusia. 
9. Záver. 
 
 
 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvorila a všetkých pozdravila starostka obce Ing. Ivana 
Chrenková. Do návrhovej komisie pre toto zasadnutie boli navrhnutí 
poslanci: Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana. 
 
 
Uznesenie č.34/2020 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Masaryková 
Veronika, Nízka Jana  
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavol, Mgr. Masaryková 
Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
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K bodu 2: 
Zapisovateľkou zasadania bola určená Ing. Vašečková Eva 
a overovateľmi Prošvic Igor, Krištofík Pavol. 
 
 
Uznesenie č.35/2020 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavol, Mgr. Masaryková 
Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 3: Poslanci OZ spolu so starostkou obce previedli kontrolu 
uznesení za rok 2020. Zistili, že všetky uznesenia boli splnené 
okrem uznesenia na kúpu traktora. Starostka obce však podotkla, že 
uvedené uznesenie do konca roku 2020 určite splníme. 
 
 
K bodu 4: 
Každý poslanec OZ dostal na preštudovanie Správu nezávislého 
audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019.  
 
 
Uznesenie č.36/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019“. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavol, 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 s možnosťou odkúpenia pozemkov registra „E“ 
v k.ú. Kátov parc.č.275/1 – trvalý trávnatý porast vo výmere 1 163 
m2 a parc.č.275/5 – trvalý trávnatý porast vo výmere 137 m2, 
zapísaných na LV 212,  od ROD Skalica s.r.o., 909 01 Skalica, Horská 
cesta 3017/7 za cenu 2,00 €/m2, celkom v cene za obidva pozemky  
2 600,00 EUR. Starostka obce informovala poslancov, že uvedené 
pozemky sú priamo v obci, t.j. park a cesta. 
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Uznesenie č.37/2020 
OZ v Kátove schvaľuje kúpu pozemkov registra „E“ v k.ú.Kátov  
parc.č.275/1 – trvalý trávnatý porast vo výmere 1 163 m2 
a parc.č.275/5 – trvalý trávnatý porast vo výmere 137 m2, zapísaných 
na LV 212,  od ROD Skalica s.r.o., 909 01 Skalica, Horská cesta 
3017/7 za cenu 2,00 €/m2, celkom v cene za obidva pozemky  2 600,00 
EUR (slovom: dvetisícšesťsto eur). 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavol, Mgr. Masaryková 
Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 8  Rôzne: 
 

 
- Starostka obce informovala poslancov s listom pre spoločnosť 

Železnice SR, ktorá obci Kátov vyhovela a vegetáciu pri 
železnici upravila. Čo sa týka úpravy prejazdu konštatovala, že 
v roku 2018 prebehla na železničných prejazdoch čiastočná 
rekonštrukcia a úplná oprava priecestia je daná do plánu.  
 

- Starostka obce ďalej informovala, že cestári zrezali suché 
stromy pri ceste na Holíč.  
 

- Pán Móro Ján - občan obce Kátov, predložil starostke obce návrh, 
že by sa staral o park u KATA.  Starostka obce a aj poslanci 
prijali jeho návrh s nadšením a poďakovali mu. 
 

- Poslanec Belko Marek upozornil na plot p. Šimka, ktorý sa už 
riešil na OZ a p. Šimek stále nevykonal nápravu. 
 

- Poslanci boli oboznámení so zmenou webstránok obce a starostka 
vyzvala poslancov, že pokiaľ by mali nejaké nápady alebo návrhy 
na úpravu stránky, nech ich predložia. 
 

- Starostka obce informovala prítomných o prebiehajúcej kolaudácii 
na cestu IBV Žliabky, ktorá by mala byť doriešená do konca roku 
2020. 
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Uznesenie č.38/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 6 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavol, 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 - diskusia: 
 

• p. Smolen Lukáš sa pýtal ako často sa vyváža kontajner 
s bioodpadom v obci. Starostka obce ho informovala, že 
kontajner sa vyváža skoro každý týždeň a apelovala na občanov, 
aby do kontajnera vyvážali len taký odpad, ktorí do bioodpadu 
patrí a dodržiavali vývoz podľa informačného letáku pri 
kontajneri. 

• Poslanec Belko Marek požiadal, aby sa na webstránky uložil aj 
telefonický alebo emailový kontakt na kontrolóra obce Kátov. 

 
 
 
 
Nakoľko ďalšie pripomienky neboli starostka obce prítomným 
poďakovala a zasadanie OZ ukončila. 
  
 
 
 
 
 
.............................           ............................ 
     starostka obce                        overovatelia zápisnice 
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Výpis uznesení OZ 
zo zasadnutia OZ konaného dňa 08.09.2020 

 
 

 
Uznesenie č.34/2020 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Veronika 
Masaryková, Jana Nízka. 
 
 
Uznesenie č.35/2020 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
 
Uznesenie č.36/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019“. 
 
 
Uznesenie č.37/2020 
OZ v Kátove schvaľuje kúpu pozemkov registra „E“ v k.ú.Kátov  
parc.č.275/1 – trvalý trávnatý porast vo výmere 1 163 m2 
a parc.č.275/5 – trvalý trávnatý porast vo výmere 137 m2, zapísaných 
na LV 212,  od ROD Skalica s.r.o., 909 01 Skalica, Horská cesta 
3017/7 za cenu 2,00 €/m2, celkom v cene za obidva pozemky  2 600,00 
EUR (slovom: dvetisícšesťsto eur). 
 
 
Uznesenie č.38/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................           ............................. 
      starostka obce                       overovatelia zápisnice 


