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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 17.02.2022 

 
                     
Prítomní poslanci: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. Masaryková 
Veronika,  Prošvic Igor, Veselská Jolana 
 
Neprítomní – Ospravedlnení: Krištofík Pavol, Nízka Jana 
                                                  
Overovatelia: Mgr. Masaryková Veronika, Prošvic Igor 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola uznesení. 
4. Žiadosť o povolenie prevádzky. 
5. Žiadosť o finančný príspevok – hokejbalový tím Hbk Medvedi Kátov. 
6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku. 
7. Nájomná zmluva ihrisko. 
8. Rôzne. 
9. Interpelácia poslancov. 
10. Diskusia. 
11. Záver. 
 

 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvorila a všetkých pozdravila starostka obce Ing. Ivana 
Chrenková. Do návrhovej komisie pre toto zasadnutie boli navrhnutí 
poslanci: PhDr. Foltýn Elemír, Belko Marek. 
 
Uznesenie č.1/2022 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení PhDr. Foltýn 
Elemír, Belko Marek. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 2: 
Zapisovateľkou zasadania bola určená Ing. Vašečková Eva. Za 
overovateľov : Mgr. Masaryková Veronika, Prošvic Igor. 
 
Uznesenie č.2/2022 
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OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, 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: 
Poslanci obce Kátov boli oboznámení so žiadosťou p. Martina Elemíra 
Foltýna, s.č. 217 o zriadenie prevádzky v garáži v rodinnom dome 
s.č. 217 za účelom predaja krmív pre zvieratá. Poslanci k zriadeniu 
uvedenej prevádzky nemali žiadne výhrady. 
 
Uznesenie č.3/2022 
OZ v Kátove súhlasí s povolením prevádzky v garáži rodinného domu 
s.č. 217 za účelom predaja krmív pre zvieratá. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Mgr. Masaryková Veronika, Prošvic 
Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: PhDr. Foltýn Elemír 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 5: 
Starostka žiadala o vyjadrenie k žiadosti o príspevok pre Hbk 
Medvedi Kátov vo výške 450,00 EUR. Príspevok by mal slúžiť na 
zakúpenie dresov, na štartovné na zápasy, na úhrade cestovného. 
 
Uznesenie č.4/2022 
OZ v Kátove schvaľuje finančný príspevok vo výške 450 € 
hokejbalovému tímu Hbk Medvedi Kátov v dvoch splátkach. Prvá splátka 
vo výške 250,00 EUR a druhá splátka vo výške 200,00 EUR.  
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
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zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 6: 
Starostka oboznámila poslancov so žiadosťou p. Eleny Masarykovej 
o odkúpenie obecného pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Kátov – 24 m2 - 
záhrady, za účelom vybudovania záhrady. Starostka ďalej upozornila 
OZ na možnosť odkúpenia pozemku len na základe verejnej obchodnej 
súťaže, ktorá súvisí so zásadami hospodárenia s majetkom obce. 
Poslanci zároveň určili najnižšiu predajnú cenu za m2 / 2,00 EURa 
 
Uznesenie č.5/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť pani Eleny Masarykovej, trvale 
bytom 908 49 Kátov č.151 o odkúpenie obecného pozemku v k.ú Kátov, 

parc.reg.C č.75/1  - záhrada. 

 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
Uznesenie č.6/2022 
 
OZ v Kátove súhlasí s vyhlásením súťaže na pozemok parc.reg.C č.75/1  
- záhrada s minimálnou cenou 2,00 EUR/m2. Celková výmera pozemku 24 
m2. 
  
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
K bodu 7: 
Starostka obce vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k nájomnej zmluve 
na ihrisko v obci Kátov, ktorá im bola zaslaná v materiáloch. 
Poslanci nemali k nájomnej zmluve žiadne námietky a ani pripomienky, 
nakoľko zmluva o prenájme už bola prejednávaná na zastupiteľstve so 
stanovením podmienok prenájmu. 
 
Uznesenie č.7/2022 
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OZ v Kátove  schvaľuje Zmluvu o nájme športového ihriska v Kátove 
občianskemu združeniu BASEBALL CLUB OUTMEN Skalica, so sídlom 909 01 
Skalica, Lúčky 2580/2. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 8: 
 
Rôzne 
 

- Poslanci boli oboznámení so žiadosťou p. Pavka Tomáš PT 
Service, z Viesky-Radošovce o prenájme priestorov bývalého 
bufetu na ihrisku v Kátove za účelom prevádzkovania bufetu. 
Poslanci po prejednaní žiadosti p. Pavku vyhoveli. Žiadosť je 
prílohou tejto zápisnice. 

- Starostka obce informovala poslancov so zaslanými projektmi na 
TTSK na „Kvetinové dni“. 

- Poslanci sa dohodli na uskutočnení „Kvetinových dní“ v obci 
Kátov na tento rok. Kvetinové dni sa podľa tradície uskutočnia 
7.5.2022 so zjednodušeným programov z dôvodu časovej tiesne na 
organizáciu podujatia. 

- Starostka obce informovala poslancov so zriadením chytrej 
schránky na budove Obecného úradu. Ďalej informovala 
poslancov, že žiadala spoločnosť na zriadenie Z-boxov na 
doručovanie balíkov. Tieto boxy sa však zriaďujú v obciach, 
kde je viac ako tisíc obyvateľov. 

- Poslankyňa Mgr. Veronika Masaryková pripomienkovala 
a poukazovala na zlý stav železničných prejazdov a požiadala 
starostku obce, aby vyzvala k ich oprave Železnice SR.  Ďalej 
sa pýtala na statiku mostov v Kátove. Starostka ju 
informovala, že statika mostov bola prevedená statikom a mosty 
v obci sú podľa statika v dobrom technickom stave, 
s doporučenými opravami popisújúce v technickej správe statik. 

- Poslanec Prošvic Igor pripomienkoval, že na kvetináče 
u Pohostinstva MIKA p. Hlúpika by sa mali z bezpečnostných 
dôvodov namontovať reflexné značky. 

 
 
Uznesenie č.8/2022 
OZ v Kátove súhlasí s prenájom priestorov bufetu, v hospodárskej 
a sociálnej budove a kabínach, súpisné číslo 154 a priestoru pred 
bufetom vo výmere 50 m2, na ihrisku v Kátove firme Tomáš Pavka – 
TPService, 908 63 Radošovce, Vieska 146. Konkrétne podmienky 
prenájmu budú dohodnuté na stretnutí a budú súčasťou nájomnej 
zmluvy. 
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Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Mgr. Masaryková Veronika, Prošvic 
Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: PhDr. Foltýn Elemír 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenieč.9/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 8. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 9: 
Interpelácie poslancov OZ neboli doručené. 
 
 
K bodu 10: Do diskusie sa nezapojil nikto z prítomných.  

 
 

 
 
 
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 17.02.2022 

 
 

Uznesenie č.1/2022 
OZ v Kátove schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení PhDr. Elemír 
Foltýn, Mgr. Veronika Masaryková 
 
Uznesenie č.2/2022 
OZ v Kátove schvaľuje  program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č.3/2022 
OZ v Kátove súhlasí s prevádzkou na predaj krmív pre zvieratá 
v garáži rodinného domu č.217, a to Martinovi Elemírovi Foltýnovi, 
trvale bytom Kátov č.217. 
 
Uznesenie č.4/2022 
OZ v Kátove schvaľuje finančný príspevok vo výške 450 € 
hokejbalovému tímu Hbk Medvedi Kátov v dvoch splátkach. Prvá splátka 
vo výške 250,00 EUR a druhá splátka vo výške 200,00 EUR.  
 
Uznesenie č.5/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť pani Eleny Masarykovej, trvale 
bytom 908 49 Kátov č.151 o odkúpenie obecného pozemku v k.ú Kátov, 
parc.reg.C č.75/1  - záhrada. 
 
Uznesenie č.6/2022 
OZ v Kátove súhlasí s vyhlásením súťaže na pozemok parc.reg.C č.75/1  
- záhrada s minimálnou cenou 2,00 EUR/m2. Celková výmera pozemku 24 
m2. 
 
Uznesenie č 7/2022 
OZ v Kátove  schvaľuje Zmluvu o nájme športového ihriska v Kátove 
občianskemu združeniu BASEBALL CLUB OUTMEN Skalica, so sídlom 909 01 
Skalica, Lúčky 2580/2. 
 
Uznesenie č.8/2022 
OZ v Kátove súhlasí s prenájom priestorov bufetu, v hospodárskej 
a sociálnej budove a kabínach, súpisné číslo 154 a priestoru pred 
bufetom vo výmere 50 m2, na ihrisku v Kátove firme Tomáš Pavka – 
TPService, 908 63 Radošovce, Vieska 146. Konkrétne podmienky 
prenájmu budú dohodnuté na stretnutí a budú súčasťou nájomnej 
zmluvy. 
 
Uznesenieč.9/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 8. 
 
 
 
 
 
............................       ........................... 
      starostka obce                  overovatelia zápisnice 


