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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 21.06.2018 

 
                     
Prítomní poslanci: 7                                Ospravedlnení: 0 
                                                                                                                                                                                              
Overovatelia: Ing.Gučková, Ing.Macháček 
 
V texte zápisnice budú uvádzané skratky mien poslancov OZ: 
Baránek Jozef: BJ  
Belko Marek: BM 
Gučková Andrea, Ing.: GA 
Hlubocká Alena: HA 
Hlúpik Karol: HK 
Macháček Miloš, Ing.: MM 
Veselská Jolana: VJ  
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Záverečný účet obce Kátov za rok 2017 – schválenie. 
4. Výročná správa obce Kátov za rok 2017 – schválenie. 
5. Správa hlavného kontrolóra za rok 2017 a návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 – schválenie. 
6. Správa nezávislého audítora o overení IÚZ za rok 2017. 
7. Schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Kátov na 

celé funkčné obdobie 2018 – 2022. 
8. Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Kátov na 

celé volebné obdobie 2018 – 2022. 
9. Schválenie určenia volebných obvodov v obci Kátov na celé volebné 

obdobie 2018 – 2022. 
10. Rôzne. 
 
Uznesenie č.17/2018 
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 2 
 
Z minulého zasadnutia boli  
 
K bodu 3 

V tomto bode starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili 
k predloženému „Záverečnému účtu obce Kátov za rok 2017“, ktorý  
dostali na preštudovanie pred zasadnutím OZ. Poslanci OZ nemali 
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žiadne výhrady alebo pripomienky k záverečnému účtu obce za rok 
2017, a preto sa pristúpilo k hlasovaniu. 

Uznesenie č.18/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných 
operácií vo výške 27 169,21 EUR na tvorbu rezervného fondu. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie č.19/2018 
OZ v Kátove schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové 
výdavky. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 4 
 
Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili k „Výročnej 
správe obce Kátov za rok 2017“, ktorá im bola poslaná na 
preštudovanie pred zasadnutím OZ. Poslanci OZ nemali k uvedenému 
dokumentu žiadne pripomienky. Starostka obce dala o uvedenom 
hlasovať. 
 
Uznesenie č.20/2018 
OZ v Kátove schvaľuje „Výročnú správu obce Kátov za rok 2017“ 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 5 
 
V tomto bode starostka obce požiadala Ing. Ivanu Chrenková, aby 
prečítala „Správu hlavného kontrolóra obce za rok 2017“ a „Návrh 
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plánu kontrolnej činnosti na rok 2018“ (uvedené dokumenty boli 
poslancom OZ poslané mailom pred zasadnutím OZ na preštudovanie). 
Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie plánu kontrolnej činnosti 
HK. 
 
Uznesenie č.21/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie predloženú správu hlavného kontrolóra 
za rok 2017. 
 
Uznesenie č.22/2018 
OZ v Kátove schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na rok 2018. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 6 
 
Starostka obce predložila poslancov OZ správu nezávislého audítora, 
Ing. Terézie Urbanovej, o overení účtovnej závierky za rok 2016. 
V uvedenej správe sa konštatuje, že „účtovná závierka poskytuje 
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Kátov k 31.decembru 
2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu 
sú v súlade so zákonom o účtovníctve“.  
 
Uznesenie č.23/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017“. 
 
 
K bodu 7 
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ, že komunálne 
voľby v roku 2018 sa budú konať 3 alebo 10 novembra (presný termín 
predseda NR SR ešte nevyhlásil). 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. Poslanci obecného zastupiteľstva po vyjadrení svojich 
názorov a postojov k danému bodu odsúhlasili na celé funkčné obdobie 
2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok. 
 
Uznesenie č.24/2018 
OZ v Kátove schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný 
úväzok na celé funkčné obdobie 2018 – 2022. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 



 4 

zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 8 
Starostka obce informovala poslancov OZ, že 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. Starostka poslancom predložila návrh, aby 
počet poslancov zostal aj v budúcom volebnom období nezmenení, t.j. 
aby poslanecký zbor pracoval v počte 7 poslancov.  
 
Uznesenie č.25/2018 
OZ v Kátove schvaľuje počet poslancov Obecného zastupiteľstva 
v Kátove na funkčné obdobie 2018 – 2012 nasledovne: poslanecký zbor 
bude v tomto období pracovať v počte poslancov 7. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 9 
V tomto bode starostka oznámila poslancom obce, že z dôvodu 
povinnosti obce schváliť 90 dní pred konaním komunálnych volieb, 
ktoré budú v tomto roku prebiehať 3 alebo 10 novembra, počet 
volebných obvodov a v nich volebné okrsky, predložila starostka obce 
poslancom návrh, aby bol vzhľadom k veľkosti obce schválený 1 
volebný obvod a v ňom 1 volebný okrsok na funkčné obdobie 2018 -2022 
(tak ako tomu bolo doteraz), pričom volebná miestnosť sa bude 
nachádzať v budove obecného úradu – zasadačka.  
 
Uznesenie č.26/2018 
OZ v Kátove schvaľuje na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 jeden 
volebný obvod a v ňom jeden volebný okrsok. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: 7 BJ, BM, GA, HA, HK, MM, VJ 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 10 
 
Rôzne – nebolo predložené na riešenie 
 
PRIPOMIENKY OBČANOV: 
 
Ing.Petra Štefková, PhD. 
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• požiadala poslancov OZ o poskytnutie a schválenie financií na 
revitalizáciu (obnovu) dvora v areáli MŠ, konkrétne na záhradného 
architekta, ktorý by odborne spracoval návrh riešenia uvedeného 
areálu (umiestnenie altánku, pocitový chodníka). Ako predsedníčka 
OZ pri MŠ Kátov informovala o tom, že združenie poskytuje 
finančné prostriedky na výmenu šatňových skriniek pred deti, 
v celkovej hodnote cca 2000 €, čím bude rozpočet OZ takmer 
vyčerpaný. Starostka obce na uvedené odpovedala, že 9.7.2018 
o 16,30 hod. je naplánované stretnutie poslancov OZ, riaditeľky 
MŠ Kátov a členov OZ, kde sa tieto veci budú riešiť 

 
I.Baránek: 
• upozornil na nedostatočnú informovanosť občanov (oznamovaciu 

povinnosť) pri zameriavaní navrhovanej lokality na výstavbu 
rodinných domov pre ÚPN-O Kátov, a to na pozemkoch vo vlastníctve 
občanov 

 
F.Sloboda: 
poukázal   
• na neaktuálnosť web stránok obce – chýba informácia o turistickom 

chodníku cez obec Kátov, málo fotografií (použiť fotografie od 
A.Iršu), VZN obce 

• nesúlad v súhrnnej správe o zadávaní zákaziek uverejnenú na web 
stránkach obce a informáciou, ktorú požadoval na základe zákona 
o slobodnom prístupe k nformáciám, a to cena za výmenu oplotenie 
areálu MŠ v Kátove 

• nevhodné využitie nafrézovaného materiálu, a to na ceste 
u Kátovského jazera. Uvedený materiál sa, podľa jeho názoru, 
mohol použiť skôr na opravu cesty na záhradky, ktorá je vo veľmi 
zlom stave 

 
upozornil  
• na to, že zberný dvor je i naďalej neoznačený, chýbajú otváracie 

hodiny a rozpis odpadov, ktoré sa dajú na zberný dvor odovzdať 
• na skutočnosť, že ihrisko je aj naďalej nedostatočne vykášané 

a bolo by potrebné upozorniť nájomcov, aby dodržiavali podmienky 
určené v nájomnej zmluve 

• že pri „HLINÍKOCH“ je zhrdzavený odpadkový kôš, ktorý by bolo 
potrebné opraviť alebo vymeniť 

 
mal dotaz 
• na vyfakturované práce od A.Iršu – starostka obce na uvedené 

odpovedala, že tieto práce boli vykonané na základe zistení 
nedostatkov pri revízii detských ihrísk a bolo urobené 
nasledovné: zhotovenie a oprava doplnkov pre detské ihrisko – 
hojdačka, koník, 2 x glóbus, dopadové plochy (zahrnuté sú aj 
nátery a osadenie) 

 
Všetky pripomienky občanov budú preverené a operatívne riešené. 
 
 
 
.............................           ............................ 
     starostka obce                        overovatelia zápisnice 
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Výpis uznesení OZ 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 21.06.2018 
 

 
Uznesenie č.17/2018 
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu. 
 
Uznesenie č.18/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných 
operácií vo výške 27 169,21 EUR na tvorbu rezervného fondu. 
 
Uznesenie č.19/2018 
OZ v Kátove schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové 
výdavky. 
 
Uznesenie č.20/2018 
OZ v Kátove schvaľuje „Výročnú správu obce Kátov za rok 2017“ 
 
Uznesenie č.21/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie predloženú správu hlavného kontrolóra 
za rok 2017. 
 
Uznesenie č.22/2018 
OZ v Kátove schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na rok 2018. 
 
Uznesenie č.23/2018 
OZ v Kátove berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017“. 
 
Uznesenie č.24/2018 
OZ v Kátove schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný 
úväzok na celé funkčné obdobie 2018 – 2022. 
 
Uznesenie č.25/2018 
OZ v Kátove schvaľuje počet poslancov Obecného zastupiteľstva 
v Kátove na funkčné obdobie 2018 – 2012 nasledovne: poslanecký zbor 
bude v tomto období pracovať v počte poslancov 7. 
 
Uznesenie č.26/2018 
OZ v Kátove schvaľuje na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 jeden 
volebný obvod a v ňom jeden volebný okrsok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................           ............................. 
      starostka obce                       overovatelia zápisnice 
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