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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 07.09.2022 

                     
Prítomní poslanci: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Prošvic Igor, 
Krištofík Pavol, Nízka Jana 
 
Neprítomní – Ospravedlnení: Mgr. Masaryková Veronika, Veselská 
Jolana 
                                                  
Overovatelia: Belko Marek, Nízka Jana 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola uznesení. 
4. Správa nezávislého audítora o overení IÚZ za rok 2020. 
5. Žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena pre potreby 

umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov. 
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku. 
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: PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík Pavol 
 
Uznesenie č. 37/2022 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení PhDr. Foltýn 
Elemír, Krištofík Pavol 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Prošvic 
Igor, Krištofík Pavol, Nízka Jana 
 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 2: 
Zapisovateľkou zasadania bola určená Ing. Vašečková Eva. Za 
overovateľov : Belko Marek, Nízka Jana.  
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Uznesenie č.38/2022 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Prošvic 
Igor, Krištofík Pavol, Nízka Jana 
 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 3: 
Ku kontrole uznesení: Prejednanie pozemkov na základe žiadosti. 
Starostka obce informovala prítomných, že geodet p. Macháček 
pripravuje geometrický plán a vymeria časti pozemku na odpredaj. Ak 
bude geometrický plán hotový, starostka obce zvolá mimoriadne 
zasadnutie OZ, na ktorom sa uvedené pozemky doriešia. 
 
 
K bodu 4: 
Poslanci obce Kátov boli oboznámení so Správou nezávislého audítora 
obce Kátov za rok 2021, ktorú im starostka obce zaslala na 
preštudovanie v materiáloch. Poslanci k správe nemali žiadne 
pripomienky. 

 
 
Uznesenie č.39/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021“. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Prošvic 
Igor, Krištofík Pavol, Nízka Jana 
 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
K bodu 5: 
Starostka obce vysvetlila poslancom a prítomným z akého dôvodu 
spoločnosť LIV EPI s.r.o. žiada o zriadenie vecného bremena pre 
investora stavby: Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava. 
Informovala ich o vybudovaní novej trafostanice u ROD a vybudovaní 
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nového vedenia elektriny zemou. Vysvetlila, že sa tým posilní 
dodávka elektriny aj k plánovanej výstavbe rodinných domov.  
 
 
Uznesenie č.40/2022 
OZ v Kátove súhlasí so zriadením vecného bremena pre potreby 
uloženia NN vedenia na pozemkoch KNC parc.č.265/1, KNE parc.č.796/1, 
796/2 v k.ú.Kátov, pre stavbu „SA_OKI_Kátov 200 cesta k PD, NNK“, 
pre investora stavby: Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Prošvic 
Igor, Krištofík Pavol, Nízka Jana 
 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 6: 
Starostka oboznámila poslancov so žiadosťou pána Pavla Kociána 
o odkúpenie pozemku p.č. 270/2 o výmere 101 m2 na „Hliníkoch“ v k.ú. 
Kátov. Poslanci k odkúpeniu uvedenej parcely neboli naklonení 
z dôvodu vodného ochranného pásma. 
 
Uznesenie č.41/2022 
OZ v Kátove nesúhlasí so žiadosťou pána Pavla Kociána, trvale bytom 
908 49 Kátov č.70 o odkúpenie pozemku parc.č.270/2 vo výmere 101 m2 
v k.ú.Kátov.  
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Prošvic 
Igor, Krištofík Pavol, Nízka Jana 
 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
K bodu 7 Rôzne: 
 
- Poslanci sa dohodli na termíne konania Kvetinových dní v obci 

Kátov na 6.5.2023. 
 

- Zapisovateľka miestnej a súčasne okrskovej komisie p. Nízka Jana 
oboznámila poslancov, že volebná komisia na voľbu poslancov do 
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obecného zastupiteľstva v Kátove zaregistrovala 11 kandidátnych 
listín a na voľbu starostu obce 1 kandidátnu listinu. 

 

- Starostka obce informovala všetkých prítomných, že projekt na 
vybudovanie ovocného sadu – staré odrody neprešiel, ale že 
s poslancami uvažujú o tom, že by oslovili občanov obce Kátov 
a každý, kto by mal záujem, by si mohol na určenom mieste ovocný 
strom zasadiť. Vznikol by tak verejný ovocný sad v obci. 

 

- Starostka ďalej informovala, že obec plánuje výsadbu stromov aj 
v jednotlivých uliciach. S vhodnou výsadbou sa však poradí 
s odborníkom. 

 

- Prítomní boli informovaní aj o budovaní cyklotrasy, ktorej 
výstavba sa už začala a do konca roku 2022 by mala byť vybudovaná 
v katastri Kátov. 

 

- Riaditeľka MŠ p. Vlasta Bartošová zaslala Obecnému zastupiteľstvu 
plán investícií MŠ. 

 

- P. Iskra pripomienkoval nevhodné parkovanie niektorých vodičov na 
hlavnej ceste, že parkujú až na chodníkoch a tým bránia chodcom 
využiť chodník.  

 
 
Uznesenie č.42/2022 
OZ v Kátove schvaľuje termín konania Kvetinových dní na 
6.5.2023 . 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Prošvic 
Igor, Krištofík Pavol, Nízka Jana 
 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenieč.43/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 7. 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Prošvic 
Igor, Krištofík Pavol, Nízka Jana 
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proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
K bodu 8: 
Interpelácie poslancov OZ neboli doručené. 
 
 
K bodu 9: 
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 7.9.2022 

 
 
 

Uznesenie č.37/2022 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení PhDr. Foltýn 
Elemír, Pavol Krištofík. 
 
Uznesenie č.38/2022 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č.39/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie „Správu nezávislého audítora 
o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021“. 
 
Uznesenie č.40/2022 
OZ v Kátove súhlasí – nesúhlasí so zriadením vecného bremena 
pre potreby uloženia NN vedenia na pozemkoch KNC parc.č.265/1, 
KNE parc.č.796/1, 796/2 v k.ú.Kátov, pre stavbu „SA_OKI_Kátov 
200 cesta k PD, NNK“, pre investora stavby: Západoslovenská 
distribučná, a.s. Bratislava. 
 
Uznesenie č.41/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosť pána Pavla Kociána, 
trvale bytom 908 49 Kátov č.70 o odkúpenie pozemku 
parc.č.270/2 vo výmere 101 m2 v k.ú.Kátov.  
 
Uznesenie č.42/2022 
OZ v Kátove schvaľuje termín konania Kvetinových dní na 
6.5.2023 . 
 
 
Uznesenieč.43/2022 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 15. 
 
 
 
 
 
............................       ........................... 
      starostka obce                  overovatelia zápisnice 


