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ZÁPISNICA 
z mimoriadneho OZ konaného dňa 22.02.2021 

 
                     

Prítomní poslanci:  Belko Marek, PhDr.Foltýn Elemír, Krištofík 

Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 

                  

Ospravedlnení: p.Jana Nízka 

                                                  

Overovatelia: p. Marek Belko, PhDr. Elemír Foltýn 
 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Odkúpenie pozemkov reg.KN-E parc.č.346/2, orná pôda, o výmere 450 

m2, parc.č.346/4, orná pôda, o výmere 82 m2, obidva pozemky v ½. 

4. 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 a PhDr. Elemír Foltýn. 

 

Do návrhovej komisie pre toto zasadnutie boli navrhnutí poslanci: 

p.Igor Prošvic, p.Pavol Krištofík 

 

 
Uznesenie č.1/2021 
OZ v Kátove schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení p.Igor Prošvic, 

p.Pavol Krištofík. 
 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 6 - Krištofík Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, 

Prošvic Igor, Belko Marek, Veselská Jolana, PhDr. Elemír Foltýn 

  

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0  

 

neprítomný: 0 

 
 
Uznesenie č.2/2021 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 6 - Belko Marek, Krištofík Pavol, Mgr. 

Masaryková Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana, PhDr. Elemír 

Foltýn 

 



 2

proti uvedenému uzneseniu: 0 

 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

neprítomný: 0 

 

 

K bodu 3: 

V tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, že sme sa, po 

jednaní, dohodli s vlastníčkou pozemkov reg.KN-E parc.č.346/2, orná 
pôda, o výmere 450 m2, parc.č.346/4, orná pôda, o výmere 82 m2, 

obidva pozemky v ½, pani Martou Drinkovou, že nám uvedené pozemky 

odpredá za cenu 2 €/m2, čo je celkom za obidva pozemky 532 €. 

Uvedené pozemky sa nachádzajú v parku u kata, pod miestnou 

komunikáciou a chodníkom v tejto časti obce. Preto je dôležité 

uvedené pozemky odkúpiť. Súčasne boli oslovení aj spoluvlastníci 

uvedených pozemkov a čaká sa na ich vyjadrenie. 

 
Uznesenie č.3/2021 
OZ v Kátove schvaľuje kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Kátov,  

a to pozemky: 

 

LV č.1077 pre obec a k.ú.Kátov - parcela reg.KN-E č.346/2 – orná 
pôda, o výmere 450 m2 v 1/2 

 

LV č.561 pre obec a k.ú.Kátov - parcela reg.KN-E č.346/4 – orná 

pôda, o výmere 82 m2 v 1/2 

 

od Marty Drinkovej, rod.Slobodovej, trvale bytom 909 01 Skalica, 

Bernolákova 813/5 za cenu 2,00 €/m2, za obidva pozemky v celkovej 

výmere 266 m2, v cene 532,00 EUR (slovom: päťstotridsaťdva eur). 

  

 

Hlasovanie: 

 

za uvedené uznesenie: 6 - Belko Marek, Krištofík Pavol, Mgr. 

Masaryková Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana, PhDr. Elemír 

Foltýn 

  

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 22.02.2021 
 
 
 

 
Uznesenie č.1/2021 
OZ v Kátove schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení p.Igor Prošvic, 

p.Pavol Krištofík. 
 

 
Uznesenie č.2/2021 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 
Uznesenie č.3/2021 
OZ v Kátove schvaľuje kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Kátov,  

a to pozemky: 

 

LV č.1077 pre obec a k.ú.Kátov - parcela reg.KN-E č.346/2 – orná 

pôda, o výmere 225 m2 

 
LV č.561 pre obec a k.ú.Kátov - parcela reg.KN-E č.346/4 – orná 

pôda, o výmere 41 m2 

 

v podiele 1/2 od Marty Drinkovej, rod.Slobodovej, trvale bytom 909 

01 Skalica, Bernolákova 813/5 za cenu 2,00 €/m2, za obidva pozemky 

v celkovej výmere 266 m2, v cene 532,00 EUR (slovom: 

päťstotridsaťdva eur). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      starostka obce                       overovatelia zápisnice 


