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ZÁPISNICA 
z mimoriadneho OZ konaného dňa 14.10.2019 

 
                     
Prítomní poslanci:  Belko Marek, Hlubocká Alena, PhDr. Foltýn 
Elemír, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana 
  
                 
Ospravedlnení: Prošvic Igor 
    
                                               
Overovatelia: p. Marek Belko, p. Jana Nízka 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný príspevok.) 
4. Schválenie financovania projektu 
5. Záver. 
 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvorila a všetkých pozdravila starostka obce Ing. Ivana 
Chrenková. 
 
K bodu 2: 
Zapisovateľkou zasadania bola určená Ing. Eva Vašečková 
a overovateľmi p. Marek Belko, p. Jana Nízka . 
 
Do návrhovej komisie pre toto zasadnutie boli navrhnutí poslanci: 
PhDr. Elemír Foltýn, Mgr. Veronika Masaryková 
 
Uznesenie č.60/2019 
OZ v Kátove schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení PhDr. Elemír 
Foltýn, Mgr. Veronika Masaryková. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 6 - Hlubocká Alena, Mgr. Masaryková Veronika, 
Nízka Jana, Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Veselská Jolana  
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0  
 
neprítomný: 0 
 
Uznesenie č.61/2019 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 6 - Belko Marek, Hlubocká Alena, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana, PhDr. Elemír Foltýn, Veselská 
Jolana 
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proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
K bodu 3: 
V tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, že je potrebné 
schváliť podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 
ŽoNFP)na projekt „Chodník Kátov“ v rámci výzvy č.MAS_012/7.2/2 na 
predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja  
vedeného komunitou  s názvom „Tvoríme spoločne tvár nášho územia“ 
z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie 7.2 Podpora na 
investície do vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých 
druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie 
z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 
 
Uznesenie č.62/2019 
OZ v Kátove schvaľuje podanie ŽoNFP na projekt „Chodník Kátov“ 
v rámci výzvy č.MAS_012/7.2/2 na predkladanie Žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie 
miestneho rozvoja  vedeného komunitou  s názvom „Tvoríme spoločne 
tvár nášho územia“ z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, 
opatrenie 7.2 Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo 
rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane 
investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo 
Bratislavský kraj). 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 6 - Belko Marek, Hlubocká Alena, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana, PhDr. Foltýn Elemír, Veselská 
Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 4: 
Starostka obce ďalej oboznámila poslancov OZ, že súčasne so ŽoNFP 
musí obecné zastupiteľstvo schváliť financovanie projektu „Chodník 
Kátov“ v rámci výzvy č.MAS_012/7.2/2 na predkladanie ŽoNFP v rámci 
implementácie stratégie miestneho rozvoja  vedeného komunitou 
 s názvom „Tvoríme spoločne tvár nášho územia“ z Programu rozvoja 
vidieka SR 2014-2020, opatrenie 7.2 Podpora na investície do 
vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 
infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie z 
obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 
Oprávnené výdavky sú vo výške 29.555,55 € z čoho obec spolufinancuje 
10% (výška dotácie 26.600 €). Neoprávnené výdavky sú všetky finančné 
prostriedky nad rámec oprávnených výdavkov a idú z vlastných 
prostriedkov obce. 
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Uznesenie č.63/2019 
OZ v Kátove schvaľuje financovanie projektu „Chodník Kátov“ v rámci 
výzvy č.MAS_012/7.2/2 na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie 
stratégie miestneho rozvoja  vedeného komunitou  s názvom „Tvoríme 
spoločne tvár nášho územia“ z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, 
opatrenie 7.2 Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo 
rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane 
investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo 
Bratislavský kraj), a to 10% opravených výdavkov a neoprávnené 
výdavky z vlastných zdrojov obce. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 6 - Belko Marek, Hlubocká Alena, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana, PhDr. Foltýn Elemír, Veselská 
Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
.............................           ............................ 
     starostka obce                        overovatelia zápisnice 
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Výpis uznesení OZ 
zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2019 

 
 
Uznesenie č.60/2019 
OZ v Kátove schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení PhDr. Elemír 
Foltýn, Mgr. Veronika Masaryková. 
 
 
Uznesenie č.61/2019 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
 
Uznesenie č.62/2019 
OZ v Kátove schvaľuje podanie ŽoNFP na projekt „Chodník Kátov“ 
v rámci výzvy č.MAS_012/7.2/2 na predkladanie Žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie 
miestneho rozvoja  vedeného komunitou  s názvom „Tvoríme spoločne 
tvár nášho územia“ z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, 
opatrenie 7.2 Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo 
rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane 
investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo 
Bratislavský kraj). 
 
 
Uznesenie č.63/2019 
OZ v Kátove schvaľuje financovanie projektu „Chodník Kátov“ v rámci 
výzvy č.MAS_012/7.2/2 na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie 
stratégie miestneho rozvoja  vedeného komunitou  s názvom „Tvoríme 
spoločne tvár nášho územia“ z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, 
opatrenie 7.2 Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo 
rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane 
investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo 
Bratislavský kraj), a to 10% opravených výdavkov a neoprávnené 
výdavky z vlastných zdrojov obce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................           ............................. 
      starostka obce                       overovatelia zápisnice 


