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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 22.09.2021 

                     
Prítomní poslanci:  Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
 
Neprítomný – ospravedlnený: Krištofík Pavol 
                                                  
Overovatelia: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola uznesení. 
4. Odkúpenie pozemkov od ROD Skalica a.s. – parc.č. CKN č.262/2 

výmera 33 m2, CKN č.262/3 výmera 75 m2, CKN č.262/4 výmera 54 m2, 
CKN č.262/5  výmera 69 m2, CKN č.262/6 výmera 62 m2, CKN č.262/7 
výmera 31 m2. 

5. Poplatok za rozvoj – odvolanie. 
6. Urnová stena – určenie výšky poplatku. 
7. Predĺženie nájmu bytu – MŠ Kátov. 
8. Rôzne: 

• výstavba RD parc.č.208/1, 208/2, 215 a 216 

• výstavba RD parc.č.80, 81, 82/1. 

• dohoda o kúpe pozemku reg.KN-E parc.č.346/2, orná pôda, 
o výmere 450 m2, parc.č.346/4 

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: Nízka Jana, Prošvic Igor 
 
Uznesenie č.19/2021 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Nízka Jana, Prošvic 
Igor 
 
 
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 : Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír 
 
 
Uznesenie č.20/2021 
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: 
Pri kontrole uznesení schválených OZ v Kátove starostka obce 
informovala poslancov, že ROD Skalica jej zaslalo mapu cien 
pozemkov, ktorú si dalo vypracovať a podľa nej hodnota pozemku na 
odkúpenie v obci Kátov resp. v k.ú. Kátov je 5€/m2. Touto 
skutočnosťou je uznesenie č. 41/2020, kde poslanci schválili cenu za 
odkúpenie pozemkov od ROS Skalica, nereálne a vyzvala ich 
k riešeniu. Poslanci OZ v Kátove rozhodli o zrušení uznesenia č. 
41/2020.  
 
 
Uznesenie č.21/2021 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 41/2020 o odkúpení pozemkov 
v k.ú. Kátov za cenu 2,50 E / m2 od ROD Skalica. 
 
 
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 
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K bodu 4: 
V tomto bode starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa 
vyjadrili, či obec Kátov má naďalej záujem o kúpu pozemkov za cenu 
5€/ m2 od ROD Skalica. Jednalo by sa o pozemky zapísané na LV 212 
s parcelnými číslami: parcela reg. „CKN“ č.262/2 - záhrada o výmere 
33 m2, parcela reg. „CKN“ č.262/3 - záhrada o výmere 75 m2,parcela 
reg. „CKN“ č.262/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 
m2,parcela reg. „CKN“ č.262/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
69 m2,parcela reg. „CKN“ č.262/6 - zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 62 m2,parcela reg. „CKN“ č.262/7 - zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 31 m2. 
 
 
Uznesenie č.22/2021 
OZ v Kátove schvaľuje kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Kátov, 
zapísané v LV  č. 212 pre obec a k. ú. Kátov, a to pozemky: 
parcela reg. „CKN“ č.262/2 - záhrada o výmere 33 m2, 
parcela reg. „CKN“ č.262/3 - záhrada o výmere 75 m2, 
parcela reg. „CKN“ č.262/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 
m2, 
parcela reg. „CKN“ č.262/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 
m2, 
parcela reg. „CKN“ č.262/6 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 
m2, 
parcela reg. „CKN“ č.262/7 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 
m2, 
v podiele 1/1 od ROD Skalica s.r.o., 909 01 Skalica, Horská cesta 
3017/7 za cenu 5,00 €/m2, celkom za všetky pozemky v celkovej výmere 
324 m2 v cene  1 620,00 EUR (slovom: jedentisícšesťstodvadsať eur). 
 
  
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 písomným odvolaním p Mikulíkovej 
a p. Mikulíka voči vyrubenému poplatku za rozvoj. V odvolaní žiada 
a zníženie podľa zákona a o možnosť úhrad poplatku za rozvoj 
v splátkach alebo jeho zrušení. 
 
 
Uznesenie č.23/2021 
OZ v Kátove berie na vedomie odvolanie proti vyrubenému poplatku za 
rozvoj a určuje splátku poplatku na 1 000,00 € mesačne. 
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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 6: 
Starostka obce požiadala poslancov OZ o určenie výšky poplatku pre 
občanov za odkúpenie urnového miesta na cintoríne. Celkové náklady 
na výstavbu urnovej steny na cintoríne v Kátove sú 4 984,00 € za 12 
miest, čo vychádza na jedno miesto cca 415,333 €. Ďalej vyzvala 
poslancov, aby určili výšku poplatku na 10 rokov za údržbu. 
 
Uznesenie č.24/2021 
OZ v Kátove schvaľuje cenu za odkúpenie miesta v urnovej stene 
v výške 400,00 € (slovom: štyristo eur) a poplatok za údržbu 
cintorína 10 €/10 rokov. 
 
 
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 7: 
Poslanci boli oboznámení s písomnou žiadosťou p. Šimkovej Jany, 
Kátov č. 33 o predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt v MŠ Kátov na 
dva roky od 1.1.2022 do 31.12.2023. Informovala poslancov, že p. 
Jana Šimková si riadne plní svoju platobnú povinnosť a nie sú s ňou 
žiadne problémy. 
 
Uznesenie č.25/2021 
OZ v Kátove schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt v MŠ 
Kátov pani Jane Šimkovej, trvale bytom Kátov 33, na dva roky, a to 
od 1.1.2022 do 31.12.2023. 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka 
Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
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proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: PhDr. Foltýn Elemír 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 8: 
 
Rôzne 
 

- Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené so žiadosťou Kristíny 
Chrenekovej, Simony Chrenekovej a Barbory Chrenekovej, trvale 
bytom Kátov 117 na výstavbu rodinných domov na parcelných 
číslach 80, 81 , 82/1 v k.ú. Kátov. Uvedené pozemky sú 
v osobnom vlastníctve a nachádzajú sa v intraviláne obce. 
Napojenie na inžinierske siete by vlastníci realizovali na 
vlastné náklady. 

 
- Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s návrhom p. Veselského 

občana obce Kátov na výstavbu rodinných domov na parcelných 
číslach 208/1, 208/2, 215 a 216. Uvedené pozemky sú v osobnom 
vlastníctve a nachádzajú sa v intraviláne obce. Napojenie na 
inžinierske siete by vlastníci realizovali na vlastné náklady. 
Rodinné domy by boli postavené v línii s jestvujúcimi rodinnými 
domami. Poslanci navrhli, aby si žiadateľ urobil situáciu stavby 
rodinného domu a požiadal jednotlivé úrady, aby sa mu k situácii 
vyjadrili, aby nebol problém s inžinierskymi sieťami a prístupom 
na pozemok.  

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

jednaní, dohodli s vlastníčkou pozemku reg.KN-E parc.č.346/2, 
orná pôda, o výmere 450 m2, parc.č.346/4, v podiele ½, pani 
Ivetou Barančicovou, že nám uvedený pozemok odpredá za cenu 2 
€/m2, čo je celkom 450 €. Uvedený pozemok sa nachádza v parku 
u kata, pod miestnou komunikáciou a chodníkom v tejto časti 
obce. Preto je dôležité uvedený pozemok odkúpiť – ½ uvedeného 
pozemku sme už odkúpili od pani Marty Drinkovej.  

 
 
 
Uznesenie č.26/2021 
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 
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Uznesenie č.27/2021 
OZ v Kátove schvaľuje kúpu pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Kátov,  
a to pozemok: LV č.1077 pre obec a k.ú.Kátov - parcela reg.KN-E 
č.346/2 – orná pôda, o výmere 450 m2 v podiele ½ od Ivety 
Barančicovej, rod.Hromkovej, trvale bytom 696 21 Prušánky č.p.666, 
ČR, za cenu 2,00 €/m2, v celkovej cene 450,00 EUR (slovom: 
štyristopäťdesiat eur). 
 
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 9: 
Interpelácie poslancov OZ neboli doručené. 
 
 
K bodu 10:  
 
- V diskusii bolo riešené poškodenie žľabov na novovybudovanom 

chodníku u RD s.č. 177. Majitelia rodinného domu s.č. 177 
rekonštrukciou vjazdu k RD poškodili žľaby na chodníku. OZ žiada 
starostku obce, aby boli majitelia vyzvaní a opravili chodník na 
svoje náklady.  

 
 
 
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 22.09.2021 

 
 

Uznesenie č.19/2021 
OZ v Kátove schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení p. Jana 
Nízka, p .Igor Prošvic 
 
Uznesenie č.20/2021 
OZ v Kátove schvaľuje  program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č.21/2021 
OZ v Kátove schvaľuje kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 
Kátov, zapísané v LV  č. 212 pre obec a k. ú. Kátov, a to 
pozemky: 
parcela reg. „CKN“ č.262/2 - záhrada o výmere 33 m2, 
parcela reg. „CKN“ č.262/3 - záhrada o výmere 75 m2, 
parcela reg. „CKN“ č.262/4 - zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 54 m2, 
parcela reg. „CKN“ č.262/5 - zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 69 m2, 
parcela reg. „CKN“ č.262/6 - zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 62 m2, 
parcela reg. „CKN“ č.262/7 - zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 31 m2, 
v podiele 1/1 od ROD Skalica s.r.o., 909 01 Skalica, Horská 
cesta 3017/7 za cenu 5,00 €/m2, celkom za všetky pozemky 
v celkovej výmere 324 m2 v cene  1 620,00 EUR (slovom: 
jedentisícšesťstodvadsať eur). 
 
Uznesenie č.22/2021 
OZ v Kátove berie na vedomie odvolanie proti vyrubenému 
poplatku za rozvoj. 
 
Uznesenie č.23/2021 
OZ v Kátove berie na vedomie odvolanie proti vyrubenému 
poplatku za rozvoj. 
 
Uznesenie č.24/2021 
OZ v Kátove schvaľuje cenu za odkúpenie miesta v urnovej stene 
v výške 400,00 € (slovom: štyristo eur) a poplatok za údržbu 
cintorína 10 €/10 rokov. 
 
Uznesenie č.25/2021 
OZ v Kátove schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt 
v MŠ Kátov pani Jane Šimkovej, trvale bytom Kátov 33, na dva 
roky, a to od 1.1.2022 do 31.12.2023. 
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Uznesenieč.26/2021 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 8 
 
Uznesenie č.27/2021 
OZ v Kátove schvaľuje kúpu pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. 
Kátov,  a to pozemok: LV č.1077 pre obec a k.ú.Kátov - parcela 
reg.KN-E č.346/2 – orná pôda, o výmere 450 m2 v podiele ½ od 
Ivety Barančicovej, rod.Hromkovej, trvale bytom 696 21 
Prušánky č.p.666, ČR, za cenu 2,00 €/m2, v celkovej cene 
450,00 EUR (slovom: štyristopäťdesiat eur). 
 
 
 
 
 
 
............................       ........................... 
      starostka obce                  overovatelia zápisnice 


