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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 3.11.2021 

 
                     
Prítomní poslanci:  Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
 
Neprítomný – ospravedlnený: Krištofík Pavol 
                                                  
Overovatelia: Nízka Jana, Prošvic Igor 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola uznesení. 
4. VZN č.1/2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

na území obce Kátov – protest prokurátora. 
5. VZN č.1/2021 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území 

obce Kátov, Prevádzkový poriadok pohrebiska – NÁVRH. 
6. VZN č.2/2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

na území obce Kátov – NÁVRH. 
7. Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti materskej školy Kátov, jej 

výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2020/2021. 
8. Schválenie použitia rezervného fondu na bežné výdavky obce – 

COVID 19. 
9. Rôzne. 
10. Interpelácia poslancov. 
11. Diskusia. 
12. Záver. 
13.  
 
 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvorila a všetkých pozdravila starostka obce Ing. Ivana 
Chrenková. Do návrhovej komisie pre toto zasadnutie boli navrhnutí 
poslanci: Belko Marek, Veselská Jolana. 
 
Uznesenie č.28/2021 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Belko Marek, 
Veselská Jolana. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
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neprítomný: 0 
 
 
 
 
K bodu 2: 
Zapisovateľkou zasadania bola určená Ing. Vašečková Eva. Za 
overovateľov : Nízka Jana, Prošvic Igor. 
 
 
Uznesenie č.29/2021 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 3: 
Ku kontrole neboli žiadne uznesenia.  
 
 
K bodu 4: 
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ s protestom 
prokurátora Okresnej prokuratúry Skalica č.Pd 89/21/2206-3 zo dňa 
26.októbra 2021 proti VZN č.1/2015 o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva prijaté obecným zastupiteľstvom obce Kátov 
dňa 14.12.2015, ktoré je v §2 ods.5, ods.8 písm. c), ods.12, ods.13 
v rozpore s ustanovením §6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, §33, §34a ods.2, §36 zákona 
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov    
 
 
Uznesenie č.30/2021 
OZ v Kátove vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry 
Skalica č.Pd 89/21/2206-3 zo dňa 26.októbra.2021 proti VZN č.1/2015 
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva prijaté obecným 
zastupiteľstvom obce Kátov dňa 14.12.2015, ktoré je v §2 ods.5, 
ods.8 písm. c), ods.12, ods.13 v rozpore s ustanovením §6 ods.1 
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, §33, §34a ods.2, §36 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov. 
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Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
K bodu 5: 
Starostka oboznámila poslancov s návrhom VZN č.1/2021 o správe, 
údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Kátov, Prevádzkový 
poriadok pohrebiska. Informovala, že návrh tohto VZN č. 1/2021 bude 
15 dní vystavený na úradnej tabuli a občania obce Kátov ho môžu 
pripomienkovať. 
 
Uznesenie č.31/2021 
OZ v Kátove berie na vedomie návrh VZN č.1/2021 o správe, údržbe 
a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Kátov, Prevádzkový poriadok 
pohrebiska. 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 6: 
Starostka oboznámila poslancov s návrhom VZN č.2/2021 o miestnej 
dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Kátov. 
Informovala, že návrh tohto VZN č. 2/2021 bude taktiež po dobu 15 
dní vystavený na úradnej tabuli a občania obce Kátov ho môžu 
pripomienkovať. 

 

 
Uznesenie č.32/2021 
OZ v Kátove berie na vedomie návrh VZN č.2/2021 o miestnej dani za 
užívanie verejného priestranstva na území obce Kátov. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
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zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 7: 
V tomto bode starostka obce konštatovala, že poslancom  bola 
v materiáloch na toto zasadnutie zaslaná „Správa o výchovno–
vzdelávacej činnosti materskej školy Kátov, jej výsledkoch 
a podmienkach v školskom roku 2020/2021“. Vyzvala poslancov, aby sa 
k uvedenej správe vyjadrili. Poslanci k správe nemali žiadne 
výhrady. 
 
 
Uznesenie č.33/2021 
OZ v Kátove schvaľuje Správu o výchovno–vzdelávacej činnosti 
materskej školy Kátov, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 
2020/2021. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania:  0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
K bodu 8: 
Tak ako minulý rok aj tento rok  boli poslanci oboznámení 
s možnosťou použitia prostriedkov rezervného fondu vo výške 
26 978,53 EUR na bežné výdavky obce z dôvodu zmiernenia negatívnych 
dôsledkov pandémie, ktorá vznikla v dôsledku ochorenia COVID-19. 
 
 
Uznesenie č.34/2021 
OZ v Kátove schvaľuje v súlade s §36 zákona č.67/2020 Z.z. použitie 
prostriedkov rezervného fondu vo výške 26 978,53 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, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania:  0 
 
neprítomný: 0 
 



 5

 
 
 
 
 
K bodu 9: 
 
Rôzne 
 

- Starostka obce oznámila poslancov, že dňa 7.11.2021 na 
„Kátovské hody“ budú v obci hrať muzikanti. Vyhrávať začnú po 
nedeľnej svätej omši, ktorá sa uskutoční v nedeľu o 10,30 hod. 
v miestnom kostole. 

 
  
Uznesenie č.35/2021 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 8. 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
K bodu 10: 
Interpelácie poslancov OZ neboli doručené. 
 
 
 
 
K bodu 11:  
 
- V diskusii  sa pán Lukáš Smolen informoval o možnosti získania 

urnového miesta na cintoríne. Starostka obce mu vysvetlila, že 
sa pripravuje VZN obce, kde údaje  o získaní urnového miesta 
budú zakotvené v tomto VZN a predbežne ho informovala so 
schválenou cenou za urnové miesto poslancami a poplatok za 
údržbu urnového miesta 
 

- V diskusii sa vyjadril aj pán Felix Sloboda, ktorého zaujímalo, 
čo sa deje a bude diať na ihrisku v Kátove. Chce, aby ihrisko 
slúžilo aj na iné druhy športu a aby mali na ihrisko prístup aj 
iný obyvatelia obce Kátov. Starostka obce a poslanci mu 
vysvetlili, že do dnešnej doby o ihrisko neprejavil nikto 
záujem. A ak aj áno, z dôvodu nákladnej investície do ihriska, 
svoj zámer stiahli. Kto nemá s údržbou ihriska problém bola 
organizácia basebollu zo Skalice pod vedením pána Radoslava 
Nespala, ktorá celé ihrisko vyčistila a v spolupráci s obcou 
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Kátov a jej súhlasom, chce vybudovať športoviská, ktoré budú 
slúžiť všetkým občanom obce. Informovala ho, že sa pripravuje 
zmluva o prenájme športoviska, kde budú tieto skutočnosti 
zakotvené a ktoré budú podmienkou pri prenajatí. 

 
 

 
 
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 3.11.2021 

 
 

Uznesenie č.28/2021 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení p. Jolana Veselská, 
p. Marek Belko 
 
Uznesenie č.29/2021 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č.30/2021 
OZ v Kátove vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry 
Skalica č.Pd 89/21/2206-3 zo dňa 26.októbra.2021 proti VZN č.1/2015 
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva prijaté obecným 
zastupiteľstvom obce Kátov dňa 14.12.2015, ktoré je v §2 ods.5, 
ods.8 písm. c), ods.12, ods.13 v rozpore s ustanovením §6 ods.1 
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, §33, §34a ods.2, §36 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov. 
 
Uznesenie č.31/2021 
OZ v Kátove berie na vedomie návrh VZN č.1/2021 o správe, údržbe 
a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Kátov, Prevádzkový poriadok 
pohrebiska. 
 
Uznesenie č.32/2021 
OZ v Kátove berie na vedomie návrh VZN č.2/2021 o miestnej dani za 
užívanie verejného priestranstva na území obce Kátov. 
 
Uznesenie č.33/2021 
OZ v Kátove schvaľuje – neschvaľuje Správa o výchovno–vzdelávacej 
činnosti materskej školy Kátov, jej výsledkoch a podmienkach 
v školskom roku 2020/2021. 
 
Uznesenie č.34/2021 
OZ v Kátove schvaľuje – neschvaľuje v súlade s §36 zákona č.67/2020 
Z.z. použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 26 978,53 EUR 
na bežné výdavky, a to s cieľom zmiernenia negatívnych následkov 
pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. 
 
Uznesenieč.35/2021 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 9. 

 

 
 
 
............................       ........................... 
      starostka obce                  overovatelia zápisnice 


