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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 06.04.2022 

 
                     
Prítomní poslanci: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika,  Prošvic Igor, Veselská Jolana 
 
Neprítomní – Ospravedlnení: Nízka Jana 
                                                  
Overovatelia: Belko Marek, Krištofík Pavol 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola uznesení. 
4. Žiadosť o schválenie času prevádzky Materskej školy Kátov. 
5. Žiadosť o finančný príspevok – ZO JDS Kátov. 
6. Kvetinové dni 2022 – informácia. 
7. Rôzne. 
8. Interpelácia poslancov. 
9. Diskusia. 
10. Záver. 
 

 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvorila a všetkých pozdravila starostka obce Ing. Ivana 
Chrenková. Do návrhovej komisie pre toto zasadnutie boli navrhnutí 
poslanci v zložení p. Masaryková, p.  Veselská Jolana 
 
 
Uznesenie č.10/2022 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení p. Masaryková, p.  
Veselská Jolana 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, 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.11/2022 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, 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 riaditeľky 
Materskej školy p. Vlasty Bartošovej so schválením prevádzkových 
hodín Materskej školy v Kátove, ktoré je potrebné na základe nových 
usmernení Ministerstva školstva SR.  
 
 
Uznesenie č.12/2022 
OZ v Kátove schvaľuje čas prevádzky Materskej školy Kátov, 908 49 
Kátov č.155, a to od 6,30 hod. do 16,00 hod.. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 5: 
Starostka žiadala o vyjadrenie k žiadosti o príspevok pre Jednotu 
dôchodcov v Kátove. Príspevok by mal slúžiť na aktivity a úradu 
cestovného pri aktivitách pre členov jednoty dôchodcov v Kátove. 
 
 
Uznesenie č.13/2022 
OZ v Kátove schvaľuje finančný príspevok vo výške 200,00 € ZO JDS 
v Kátove. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 



 3

zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 6: 
Starostka oboznámila poslancov s ďalšími informáciami, týkajúcich sa 
Kvetinových dní v obci Kátov, ktoré sa uskutočnia v našej obci 
7.5.2022. Informovala ich o uzávere ciest v obci , o bezpečnostných 
opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti počas konania akcie, 
o umiestnení dočasného dopravného značenia, o požiarnej ochrane 
a zdravotnej službe. Informovala poslancov, že dopravné uzávery 
v obci sú vyvesené na informačných tabuliach v obci, na webstránkach 
a facebooku na stránke Kátovčania. 
 
 
Uznesenie č.14/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prípravách podujatia 
Kvetinové dni – Kátov 2022. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 7: 
 
Rôzne 
 

- Starostka obce informovala prítomných, že dňa 30.4.2022 bude 
v obci Kátov „Stavanie mája“. Pre účastníkov je pripravené 
občerstvenie a je veľmi rada, že sa občania obce môžu stretnúť 
a osláviť tento deň bez obmedzenia  

- Starostka obce ďalej informovala o nových skutočnostiach 
týkajúcich sa vybudovania cyklotrasy CykloEko z Holíča do 
Skalice. Povedala, že združenie by malo začať s prípravnými 
prácami, a to s výrubom náletových drevín a stavbou 
premostenia. 

- Poslanci a prítomní boli informovaní, že dňa 28.5.2022 sa 
v areály MŠ uskutoční Deň detí s bohatým programom, ktorí 
organizuje spoločnosť ELATE s.r.o.. 

- Starostka obce informovala poslancov o štiepkovaní konárov 
a haluzí v obci a zberu elektroodpadu.  

- Poslankyňa Mgr. Veronika Masaryková sa pýtala aj na zber 
nábytku a starostka jej odpovedala, že sa postupne bude 
vyvážať aj tento odpad. 

- P. Čederle žiadal poslancov o vydanie súhlasu s úpravou 
predzáhradky a rekonštrukciou odvodňovacieho kanála pred 
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rodinným domom číslo súpisné 136, ktoré vykoná na vlastné 
náklady  
 

Uznesenie č.15/2022 
OZ v Kátove súhlasí s úpravou predzáhradky a rekonštrukciou 
odvodňovacieho kanála pred rodinným domom číslo súpisné 136, ktoré 
vykoná na vlastné náklady pán Štefan Čederle, bytom 908 49 Kátov 
č.136. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenieč.16/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 7. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 8: 
Interpelácie poslancov: 
P. Belko Marek  upozornil na úpravu a obnovu kanála pred rodinným 
domom s.č. 140, lebo je prekrytý dlažbou a je potrebné uvedený kanál 
dať do pôvodného stavu. 
 
 
K bodu 9: Do diskusie sa nezapojil nikto z prítomných.  

 
 

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

Výpis uznesení OZ 
zo zasadnutia OZ konaného dňa 06.04.2022 

 
 
 

 
Uznesenie č.10/2022 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení p. 
Masaryková, p.  Veselská Jolana 
 
Uznesenie č.11/2022 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č.12/2022 
OZ v Kátove schvaľuje čas prevádzky Materskej školy Kátov, 908 
49 Kátov č.155, a to od 6,30 hod. do 16,00 hod.. 
 
Uznesenie č.13/2022 
OZ v Kátove schvaľuje finančný príspevok vo výške ..... € ZO 
JDS v Kátove. 
 
Uznesenie č.14/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prípravách podujatia 
Kvetinové dni – Kátov 2022. 
 
Uznesenie č.15/2022 
OZ v Kátove súhlasí s úpravou predzáhradky a rekonštrukciou 
odvodňovacieho kanála pred rodinným domom číslo súpisné 136, 
ktoré vykoná na vlastné náklady pán Štefan Čederle, bytom 908 
49 Kátov č.136. 
 
Uznesenieč.16/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 7. 
 
 
 
 
 
 
 
............................       ........................... 
      starostka obce                  overovatelia zápisnice 


