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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 18.11.2020 

 
                     
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. Odkúpenie pozemkov v k.ú.Kátov, parc.č.601/14 a 601/15. 
5. Schválenie použitia rezervného fondu na bežné výdavky obce – 

COVID 19. 
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: Belko Marek, Mgr. Masaryková Veronika. 
 
 
Uznesenie č.42/2020 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Belko Marek, Mgr. 
Masaryková Veronika  
 
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 2: 
Zapisovateľkou zasadania bola určená Ing. Vašečková Eva 
a overovateľmi Prošvic Igor, Krištofík Pavol. 
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Uznesenie č.43/2020 
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 Ing. Ivanou Chrenkovou 
preverili kontrolu uznesení za rok 2020. Zistili, že všetky 
uznesenia boli splnené okrem uznesenia č. 73/2019 na kúpu traktora. 
Poslanci navrhli urobiť obstaranie na kúpu traktora. 
 
 
K bodu 4: 
V tomto bode poslanci prerokovali ponuku na odkúpenie pozemkov 
v k.ú.Kátov, parcela č. 601/14 a parcela č.601/15 za symbolickú cenu 
1€ od vlastníkov Mgr. Pavol Martinčič a Mgr.Sindy Martinčič 
rod.Seršenová, trvale bytom Kátov č. 18. Na uvedené pozemky bol 
vypracovaný geometrický plán spoločnosťou GEODÉZIA SKALICA s.r.o.. 
 
 
Uznesenie č.44/2020 
OZ v Kátove schvaľuje kúpu pozemkov registra „C“ v k.ú.Kátov  
parc.č.601/14 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 83 m2 
a parc.č.601/15 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 67 m2, 
zapísaných na LV 70,  GP 503/20 vypracovaný GEODÉZIA SKALICA s.r.o., 
909 01 Skalica, Potočná 2404/15, od Mgr. Pavol Martinčič a manželka 
Mgr. Sindy Martinčič rod.Seršeňová, obaja bytom 908 49 Kátov č.18,  
celkom v cene za obidva pozemky  1,00 EUR (slovom: jedno euro). 
 
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 použitia prostriedkov 
rezervného fondu vo výške 27 667,64 EUR na bežné výdavky obce 
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z dôvodu zmiernenia negatívnych dôsledkov pandémie, ktorá vznikla v 
dôsledku ochorenia COVID-19. 
 
Uznesenie č.45/2020 
OZ v Kátove schvaľuje v súlade s §36 zákona č.67/2020 Z.z. použitie 
prostriedkov rezervného fondu vo výške 27 667,64 EUR na bežné 
výdavky, a to s cieľom zmiernenia negatívnych následkov pandémie, 
ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. 
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 6 
 
Rôzne 
 
- EHS Skalica prišlo so žiadosťou o vybudovaní optickej siete v 

obci, ktoré by sa mali viesť po stĺpoch vedenia v obci. Poslanci 
OZ skonštatovali, že vybudovanie optickej siete je v obci 
potrebné a je v prospech občanov obce. 

 
Uznesenie č.46/2020 
OZ v Kátove súhlasí s vybudovaním optickej siete v obci Kátov 
spoločnosťou EHS, s.r.o., 909 01 Skalica 1, Pplk.Pľjušťa 8. 

 

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 
 
- Starostka obce informovala o prebiehajúcich stavebných prácach 

na rekonštrukcii chodníka v obci. Informovala, že sa vyskytujú 
aj malé nedostatky, ale tie sa v priebehu rekonštrukcie riešia.  
 

- Starostka obce ďalej informovala o prerušení kolaudácie cesty na 
„Novej ulici“ z dôvodu zmeny dopravného značenia a zistenia 
cudzích vlastníkov pozemkov u cesty.  

 
- Poslankyňa Nízka Jana oznámila poslancom, že v MŠ prebiehalo 

hlasovanie na funkciu predsedu občianskeho združenie pri MŠ 
Kátov. Súčasne dala na vedomie, že hlasovaním členov občianskeho 
združenia pri MŠ Kátov bola ona zvolená za predsedu. 
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- Nová predsedníčka OZ pri MŠ Kátov Nízka Jana oznámila, že 
občianske združenie prispelo sumou 300,00 EUR na nové lehátka do 
Materskej školy v Kátove. 

 
- Nakoľko skončilo funkčné obdobie „Rady školy pri MŠ Kátov“, 

starostka obce Ing. Ivana Chrenková delegovala do rady školy 
nových členov z poslancov OZ obce Kátov, a to: Belko Marek, 
PhDr.  Foltýn Elemír, Krištofík Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, 
Veselská Jolana 

 
Uznesenie č.47/2020 
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: 
 
- Ján Horný požiadal starostku obce a poslancov OZ o prečistenie 

kanálu pred rodinným domom s.č.50 a 51, nakoľko kanál je upchatý 
a voda neodteká. Starostka obce spolu s poslancami sľúbila, že 
sa o danú záležitosť postarajú a dajú kanál vyčistiť. 

 
 
Nakoľko ďalšie pripomienky neboli starostka obce prítomným 
poďakovala a zasadanie OZ ukončila. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................           ............................ 
     starostka obce                        overovatelia zápisnice 
 



 5

Výpis uznesení OZ 
zo zasadnutia OZ konaného dňa 18.11.2020 

 
 
Uznesenie č.42/2020 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Marek Belko, 
Mgr.Veronika Masaryková 
 
Uznesenie č.43/2020 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č.44/2020 
OZ v Kátove schvaľuje kúpu pozemkov registra „C“ v k.ú.Kátov  
parc.č.601/14 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 83 m2 
a parc.č.601/15 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 67 m2, 
zapísaných na LV 70,  GP 503/20 vypracovaný GEODÉZIA SKALICA s.r.o., 
909 01 Skalica, Potočná 2404/15, od Mgr. Pavol Martinčič a manželka 
Mgr. Sindy Martinčiči rod.Seršeňová, obaja bytom 908 49 Kátov č.18,  
celkom v cene za obidva pozemky  1,00 EUR (slovom: jedno euro). 
 
Uznesenie č.45/2020 
OZ v Kátove schvaľuje v súlade s §36 zákona č.67/2020 Z.z. použitie 
prostriedkov rezervného fondu vo výške 27 667,64 EUR na bežné 
výdavky, a to s cieľom zmiernenia negatívnych následkov pandémie, 
ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. 
 
Uznesenie č.46/2020 
OZ v Kátove súhlasí s vybudovaním optickej siete v obci Kátov 
spoločnosťou EHS, s.r.o., 909 01 Skalica 1, Pplk.Pľjušťa 8. 
 
Uznesenie č.47/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................           ............................. 
      starostka obce                       overovatelia zápisnice 


