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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 22.06.2022 

                     
Prítomní poslanci: Belko Marek,  Mgr. Masaryková Veronika,  Prošvic 
Igor, Veselská Jolana, Krištofík Pavol, Nízka Jana 
 
Neprítomní – Ospravedlnený: PhDr. Foltýn Elemír 
                                                  
Overovatelia: Belko Marek, Prošvic Igor 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola uznesení. 
4. Záverečný účet obce Kátov za rok 2021. 
5. Výročná spáva za rok 2021. 
6. Správa hlavného kontrolóra za rok 2021 a návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na rok 2022. 
7. VZN č.1/2022 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole 

v Kátove a O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 
čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej 
jedálni. 

8. Schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Kátov na 
celé funkčné obdobie 2022 – 2026. 

9. Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Kátove na 
celé volebné obdobie 2022 – 2026. 

10. Schválenie určenia volebných obvodov v obci Kátov na celé 
volebné obdobie 2022 – 2026. 

11. Kvetinové dni – zúčtovanie. 
12. Zmluva o nájme nebytových priestorov – bufet ihrisko. 
13. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č.262/7, 262/6 

a 262/5.  
14. Žiadosť o odkúpenie pozemkov v záhradkárskej osade Baráky – 

parc.č.1266/289, 1266/290. 
15. Rôzne. 
16. Interpelácia poslancov. 
17. Diskusia. 
18. Záver. 
 

 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvorila a všetkých pozdravila starostka obce Ing. Ivana 
Chrenková. Do návrhovej komisie pre toto zasadnutie boli navrhnutí 
poslanci: Mgr. Veronika Masaryková, Nízka Jana 
 
Uznesenie č. 21/2022 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Veronika 
Masaryková, Nízka Jana 
 
Hlasovanie: 
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za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavel, 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 : Belko Marek, Prošvic Igor. Ďalej starostka obce 
oznámila, že žiadosť p. Mrázovej bola stiahnutá a bod č. 14 sa mení 
nasledovne:  14., Žiadosť o vybudovanie workhautového ihriska. 
 
 
Uznesenie č.22/2022 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavel, 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 Záverečným účtom obce Kátov. 
Záverečný účet obce za rok 2021 dostali poslanci na preštudovanie, 
bude zverejnený na web stránkach obce a na informačných tabuliach. 
Základnou legislatívnou normou, ktorá upravuje zostavenie 
záverečného účtu, je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z. n. p.. Tento zákon je základným finančným zákonom 
územnej samosprávy; ide o legislatívnu normu, ktorá okrem iných 
skutočností upravuje zostavenie záverečného účtu, jeho náležitosti 
a obsah. 
Obec pri spracovaní záverečného účtu postupuje podľa § 16 zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 
 
Uznesenie č.23/2022 
OZ v Kátove schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné 
hospodárenie bez výhrad. 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných 
operácií vo výške 9 120,01 EUR na tvorbu rezervného fondu. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavel, Mgr. Masaryková 
Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
Uznesenie č.24/2022 
OZ v Kátove schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 9 120,01 
EUR na kapitálové výdavky. 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavel, Mgr. Masaryková 
Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 5: 
Poslanci si naštudovali aj Výročnú správu obce Kátov, ktorú dostali 
v materiáloch a nemali žiadne námietky 
Výročná správa obsahuje informácie najmä o účtovnej jednotke, 
geografické a demografické údaje (sídlo organizácie, rozloha mesta, 
počet obyvateľov obce), histórii, symboloch obce, plnení úloh obce v 
oblasti vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, kultúry 
a podobne, plnení úloh ministerstva alebo iného ústredného orgánu 
štátnej správy. 
 
 
Uznesenie č.25/2022 
OZ v Kátove schvaľuje  „Výročnú správu obce Kátov za rok 2021“. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavel, Mgr. Masaryková 
Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
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K bodu 6: 
Starostka oboznámila poslancov so správou hlavného kontrolóra obce 
Kátov a plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2022. 
 
Uznesenie č.26/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie predloženú správu hlavného kontrolóra 
za rok 2021. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavel, Mgr. Masaryková 
Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie č.27/2022 
OZ v Kátove schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na rok 2022. 
. 
  
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavel, Mgr. Masaryková 
Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 7: 
V tomto bode starostka obce informovala s návrhom VZN o výške 
príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Kátove a o výške 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov 
a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni. Informovala, že do 
dnešného dňa neboli k VZN žiadne pripomienky. 
 
 
Uznesenie č.28/2022 
OZ v Kátove schvaľuje  VZN č.1/2022 O výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v Materskej škole v Kátove a O výške príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok 
úhrady v školskej jedálni. 
 
Hlasovanie: 
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za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavel, Mgr. Masaryková 
Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 8: 
Termín konania komunálnych volieb v roku 2022 bol vyhlásený na 
29.októbra 2022. Obecné zastupiteľstvo je povinné v zmysle § 11 ods. 
4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v lehote 90 dní pred dátumom konania volieb 
určiť a schváliť rozsah výkonu funkcie starostu obce resp. úväzok. 
Návrh poslancov na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 je taký ako 

v minulosti -  rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok 

 
 
Uznesenie č.29/2022 
OZ v Kátove schvaľuje  rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný 
úväzok na celé funkčné obdobie 2022 – 2026. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavel, Mgr. Masaryková 
Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 9: 
Obecné zastupiteľstvo v zmysle §11 ods. 3 písm. d) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má 
povinnosť v stanovenom časovom termíne (90 dní pred konaním volieb) 
určiť počet poslancov pre budúce volebné obdobie. Poslanci sa 
dohodli na tom, aby aj do budúcnosti bol počet poslancov nezmenený. 
 
Uznesenie č.30/2022 
OZ v Kátove schvaľuje počet poslancov Obecného zastupiteľstva 
v Kátove na funkčné obdobie 2022 – 2026 nasledovne: poslanecký zbor 
bude v tomto období pracovať v počte poslancov 7. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavel, Mgr. Masaryková 
Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
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zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 10 
Starostke obce informovala poslancov s povinnosťou obce  schváliť 90 
dní pred konaním komunálnych volieb, ktoré budú v tomto roku 
prebiehať 29. októbra 2022, počet volebných obvodov a v nich volebné 
okrsky. Vzhľadom na veľkosť obce by bol vhodný 1 volebný obvod 
a jeden volebný okrsok 

 
 
 
Uznesenie č.31/2022 
OZ v Kátove schvaľuje na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 jeden 
volebný obvod a v ňom jeden volebný okrsok. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavel, Mgr. Masaryková 
Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 11: 
 
Starostka obce prečítala poslancom  a všetkých prítomných  finančné 
zúčtovanie Kvetinových dní, ktoré sa konali 7.5.2022 v obci Kátov. 
 
Uznesenie č.32/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie finančné zúčtovanie Kvetinových dní – 
Kátov 2022. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavel, Mgr. Masaryková 
Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
K bodu 12: 
Starostka obce vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k zmluve o nájme 
nebytových priestorov – bufet ihrisko. Zmluvu mali k dispozícii 
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mesiac a žiadne pripomienky jej doručené neboli. Poslanci nemali 
k uvedenej zmluve žiadne námietky 
 
 
Uznesenie č.33/2022 
OZ v Kátove schvaľuje „Zmluvu o nájme nebytových priestorov“ – bufet 
ihrisko. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavel, Mgr. Masaryková 
Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
K bodu 13: 
Prítomní pán Adam Oborný a Rastislav Ronceac prejavili záujem o kúpu 
pozemkov vo vlastníctve obce Kátov parc.č.262/7, zastavané plochy 
a nádvorie – vo výmere 31 m2, 262/6, zastavané plochy a nádvorie – 
vo výmere 62 m2 a 262/5 7, zastavané plochy a nádvorie vo výmere 69 
m2 v k.ú. Kátov, vedených na LV č.362. Pozemky užívajú a chceli by 
ich do vlastníctva, nakoľko uvedené pozemky sú susedné s ich 
nehnuteľnosťami. Vysvetľovali dôvody zámeru odkúpenia pozemkov. 
Poslanci s predaním pozemkov nesúhlasili, ale navrhli dlhodobý 
prenájom. 
 
 
Uznesenie č.34/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť odkúpenie pozemkov vo 
vlastníctve obce Kátov parc.č.262/7, zastavané plochy a nádvorie – 
vo výmere 31 m2, 262/6, zastavané plochy a nádvorie – vo výmere 62 
m2 a 262/5 7, zastavané plochy a nádvorie vo výmere 69 m2 v k.ú. 
Kátov, vedených na LV č.362, Rastislavovi Ronceacovi, trvale bytom 
Kátov č.79. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavel, Mgr. Masaryková 
Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 14: 
- Poslanci boli oboznámení so žiadosťou p. Petra Vaňka na výstavbu 

ihriska na posilovňovanie a cvičenie. Prejavil záujem vybudovanie 
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na „Hliníkoch“.  Poslanci návrhu neboli naklonení a navrhli 
vybudovanie ihriska na cvičenie na Ihrisku v Kátove. Navrhli p. 
Vaňkovi stretnutie dňa 23.6.2022 na Ihrisku TJ v Kátove na 
určenie miesta. 

 
 
 
Uznesenie č.35/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť p. Petra Vaňka na vybudovanie 
workoutového ihriska v obci Kátov. 
 
 
K bodu 15: 
 
Rôzne  
- Pani Klemonová navrhla, či by obec nemohla vybudovať pri 

Kátovskom jazere vychádzkový chodník, s náučnými tabuľami, že je 
to veľmi pekné miesto. 

- Pani Klemonová prisľúbila, že ak p. Vanek vybuduje workoutové 
ihrisko na ihrisku v Kátove a nie na „Hliníkoch“, podporí 
vybudovanie ihriska finančne. 

 
 
Uznesenieč.36/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 15. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Krištofík Pavel, Mgr. Masaryková 
Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 16: 
Interpelácie poslancov OZ neboli doručené. 
 
 
K bodu 17: 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 22.06.2022 

 
 

Uznesenie č.21/2022 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení PhDr. Elemír 
Foltýn, Mgr. Veronika Masaryková 
 
Uznesenie č.22/2022 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č.23/2022 
OZ v Kátove schvaľuje je Záverečný účet obce za rok 2021 
a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných 
operácií vo výške 11 539,38 EUR na tvorbu rezervného fondu. 
 
Uznesenie č.24/2022 
OZ v Kátove schvaľuje  použitie rezervného fondu na kapitálové 
výdavky. 
 
Uznesenie č.25/2022 
OZ v Kátove schvaľuje  „Výročnú správu obce Kátov za rok 
2021“. 
 
Uznesenie č.26/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie predloženú správu hlavného 
kontrolóra za rok 2021. 
 
Uznesenie č.27/2022 
OZ v Kátove schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na rok 2022. 
Uznesenie č.28/2022 
OZ v Kátove schvaľuje VZN č.1/2022 O výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v Materskej škole v Kátove a O výške príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov 
a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni. 
 
Uznesenie č.29/2022 
OZ v Kátove schvaľuje  rozsah výkonu funkcie starostu obce na 
plný úväzok na celé funkčné obdobie 2022 – 2026. 
 
Uznesenie č.30/2022 
OZ v Kátove schvaľuje počet poslancov Obecného zastupiteľstva 
v Kátove na funkčné obdobie 2022 – 2026 nasledovne: poslanecký 
zbor bude v tomto období pracovať v počte poslancov 7. 
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Uznesenie č.31/2022 
OZ v Kátove schvaľuje na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 
jeden volebný obvod a v ňom jeden volebný okrsok. 
 
Uznesenie č.32/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie finančné zúčtovanie Kvetinových 
dní – Kátov 2022. 
 
Uznesenie č.33/2022 
OZ v Kátove schvaľuje „Zmluvu o nájme nebytových priestorov“ – 
bufet ihrisko. 
 
 
Uznesenie č.34/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť odkúpenie pozemkov vo 
vlastníctve obce Kátov parc.č.262/7, zastavané plochy 
a nádvorie – vo výmere 31 m2, 262/6, zastavané plochy 
a nádvorie – vo výmere 62 m2 a 262/5 7, zastavané plochy 
a nádvorie vo výmere 69 m2 v k.ú. Kátov, vedených na LV č.362, 
Rastislavovi Ronceacovi, trvale bytom Kátov č.79. 
 
 
Uznesenie č.35/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť p. Petra Vaňka na vybudovanie 
workoutového ihriska v obci Kátov. 
 
 
Uznesenieč.36/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 15. 
 
 
 
 
 
............................       ........................... 
      starostka obce                  overovatelia zápisnice 


