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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 11.12.2019 

 
                     
Prítomní poslanci:  Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana 
                  
Ospravedlnení: Prošvic Igor 
 
                                                  
Overovatelia: Mgr.Masaryková Veronika, PhDr. Foltýn Elemír  
 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. VZN č.4/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj – 

schválenie. 
4. VZN č.5/2019 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Kátov 

– schválenie. 
5. VZN č.6/2019 o miestnej dani za psa chovaného na území obce 

Kátov. 
6. VZN č.7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady – schválenie. 
7. Rozpočet na rok 2020 – schválenie. 
8. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kátove, 

zástupcu starostu obce, predsedov a členov komisií – schválenie. 
9. Rôzne: a) zakúpenie traktora pre obec. 
10. Interpelácia poslancov. 
11. Diskusia. 
12. Záver 
 
 
 
 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvorila a všetkých pozdravila starostka obce Ing. Ivana 
Chrenková. 
 
K bodu 2: 
Zapisovateľkou zasadania bola určená Ing. Eva Vašečková 
a overovateľmi Mgr.Masaryková Veronika, PhDr. Foltýn Elemír 
 
Do návrhovej komisie pre toto zasadnutie boli navrhnutí poslanci:  
Hlubocká Alena, Veselská Jolana. 
 
 
Uznesenie č.64/2019 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Hlubocká Alena, 
Veselská Jolana 
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Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie č.65/2019 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 3: 
Starostka obce informovala poslancov OZ a všetkých prítomných, že 
bol na úradnej tabuli vyvesený 15 dní návrh VZN č. 4/2019 
o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Kátov. 
Vysvetlila prítomným, čoho sa VZN týka a že do dnešného dňa toto VZN 
nikto nepripomienkoval a ani nepodal voči nemu námietku. 
 
Uznesenie č.66/2019 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  VZN č.4/2019 o ustanovení miestneho 
poplatku za rozvoj. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 4: 
 
V tomto bode starostka obce oboznámila poslancov a prítomných s VZN 
č. 5/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Kátov. 
Informovala, že obce pristúpila k menšiemu navýšeniu ( cca 10%). 
Počas vyvesenia návrhu tohto VZN nikto z občanov a ani z poslancov 
nepodal voči návrhu žiadnu pripomienku a ani námietku . 
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Uznesenie č.67/2019 
OZ v Kátove schvaľuje VZN č.5 o miestnej dani z nehnuteľností na 
území obce Kátov. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 5: 
Starostka obce predložila ďalší návrh VZN č. 6/2019 o miestnej dani 
za psa chovaného na území obce Kátov, v ktorom prišlo tiež 
k miernemu zvýšeniu v sadzbe za psa. Informovala, že by chcela za 
výber dane za psa kúpiť nádoby a psie exkrementy alebo sáčky. 
 
Uznesenie č.68/2019 
OZ v Kátove schvaľuje VZN č.6/2019 o miestnej dani za psa chovaného 
na území obce Kátov. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
K bodu 6: 
Starostka obce predložila prítomným posledný návrh č. 7/2019 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Informovala poslancov OZ, že i v tomto VZN prišlo k miernemu 
zvýšenie cien nakoľko spoločnosť VEPOS Skalica zvyšuje od 1.1.2020 
ceny za vývoz TKO. Poslankyňa Hlubocká Alena sa pýtala na úľavy 
k VZN, či zostali občanom ŤZP so sprievodcom. Starostka jej 
povedala, že úľavy sa týmto občanom zachovali tak, ako boli 
v minulých VZN.  
 
 
 
Uznesenie č.69/2019 
OZ v Kátove schvaľuje  VZN č.7/2019 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
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Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 7: 
Starostka obce predložila poslancom rozpočet na rok 2020.  
Informovala, že rozpočet je nastavený tak ako v roku 2019. Úprava je 
však v kapitálových výdavkoch 16 000,00 € a v príjmoch - finančných 
operáciách 16 000,00 € z dôvodu budovania chodníka v obci. Skutočná 
výška sa v rozpočte zobrazí po schválení dotácie a podpísania zmluvy 
o poskytnutí dotácie. Taktiež predložila poslancom rozpočet na rok 
2021 a 2022. 
 
Uznesenie č.70/2019 
OZ v Kátove schvaľuje  OZ rozpočet podľa prílohy na rok 2020: 
 
 

 

 
Rozpočet na rok 2020 

v € 

Príjmy spolu 268 760,00 

Bežné príjmy 249 610,00 

Kapitálové príjmy 3 150,00 

Finančné operácie príjmové  16 000,00 

Výdavky spolu 268 760,00 

Bežné výdavky 249 610,00 

Kapitálové výdavky 19 150,00 

Finančné operácie výdavkové 0,00 

Hospodárenie obce  0,00 

 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
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zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
Uznesenie č.71/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie viacročný rozpočet podľa prílohy  na 
roky 2021 – 2022: 
 
  

 

Rozpočet na rok 
2021 
v € 

Rozpočet na rok 
2022 
v € 

Príjmy spolu 264 798,00 264 798,00 

Bežné príjmy 261 498,00 261 498,00 

Kapitálové príjmy 3 300,00 3 300,00 

Finančné operácie príjmové  0,00 0,00 

Výdavky spolu 264 798,00 264 798,00 

Bežné výdavky 261 498,00 261 498,00 

Kapitálové výdavky 3 300,00 3 300,00 

Finančné operácie výdavkové 0,00 0,00 

Hospodárenie obce  0,00 0,00 

 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 8: 
K zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií bol starostkou obce 
predložený návrh odmeny poslancom za zasadnutie 20,00 € a členom 
komisií za zasadnutie 10,00 €. Poslanci po diskusii navrhli vypustiť 
odmeňovanie členov komisií za zasadnutie, nakoľko uvážili, že 
členovia komisie túto činnosť robia preto, že chcú obci pomôcť. 
Zástupca starostky obce sa odmeny za zastupovanie vzdal a ponechal 
si odmenu ako poslanec 20,00 € za zasadnutie. 
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Uznesenie č.72/2019 
OZ v Kátove schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného 
zastupiteľstva v Kátove vo výške 20€ za zasadnutie. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká Alena, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: Belko Marek 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 9 Rôzne: 
 
- Zástupca starostky Belko Marek informoval poslancov a prítomných 

o možnosti zakúpenia traktora na obec s príslušenstvom. 
Informoval o tom, že by bolo vhodné zakúpiť traktor z dôvodu 
zimnej údržby a samozrejme aj iné potrebné veci v rámci roka. Po 
jeho rozprave poslanci usúdili, že traktor by sa v obci plne 
využil, ak bude multifunkčný, a obci by mohol ušetriť financie.   

 
 
 
Uznesenie č.73/2019 
OZ v Kátove schvaľuje nákup malotraktora s príslušenstvom pre obec 
Kátov v maximálnej výške 20.000,00 EUR. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
Uznesenie č.74/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 9. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
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K bodu 10 
Interpelácie poslancov OZ neboli doručené. 
 
 
K bodu 11: 

  
• P. Klemonová sa pýtala na kontajner s bioodpadom, či obec za 

vývoz platí alebo je kontajner poskytnutý zdarma. Starostka 
obce ju oboznámila s tým, že za odvoz kontajneru sa platí. Ale 
v tomto prípade je dôležitá separácia odpadu, že obec ak riadne 
separuje odpad, má potom služby týkajúce sa vývozu separovaného 
odpadu lacnejšie.  
 

• Starostka obce informovala prítomných, že v 51. Týždni by sa 
malo osádzať detské ihrisko v areáli MŠ. 
 

• V ďalšom starostka informovala o výsadbe stromov z projektu 
a kde sú vysadené. 
 

• P. Klemonová sa pýtala na vysadenie smrekov na Hliníkoch, myslí 
si, že tam nie sú vhodné. Až vyrastú, zakryjú pohľad na jazero, 
čo je škoda. Starostka jej odpovedala, že obec nevysádzala 
žiadne smreky a situáciu prešetrí. 
 

• P. Klemonová ďalej upozornila na hromadenie odpadu za plotom MŠ 
a povedala, že každý rok pozemok čistili s manželom a starali 
sa o tento pozemok, kosili ho, vyberali každé jaro kamene a 
odpad, ale nezodpovednosť niektorých občanov ich už nebaví. 
Poškodili si tam pri kosení kosačky a už majú toho dosť. Vyzýva 
poslancov a starostku, aby urobili opatrenie a aby tam občania 
odpad nevyvážali. 

 
 
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 10.12.2019 
 
 

Uznesenie č.64/2019 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení p. Jolana Veselská 
a p. Alena Hlubocká. 
 
Uznesenie č.65/2019 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č.66/2019 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.4/2019 o ustanovení miestneho 
poplatku za rozvoj. 
Uznesenie č.67/2019 
OZ v Kátove schvaľuje VZN č.5 o miestnej dani z nehnuteľností na 
území obce Kátov. 
Uznesenie č.68/2019 
OZ v Kátove schvaľuje VZN č.6/2019 o miestnej dani za psa chovaného 
na území obce Kátov. 
 
Uznesenie č.69/2019 
OZ v Kátove schvaľuje VZN č.7/2019 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Uznesenie č.70/2019 
OZ v Kátove schvaľuje OZ rozpočet podľa prílohy na rok 2020: 
 
 

 

 
Rozpočet na rok 2020 

v € 

Príjmy spolu 268 760,00 

Bežné príjmy 249 610,00 

Kapitálové príjmy 3 150,00 

Finančné operácie príjmové  16 000,00 

Výdavky spolu 268 760,00 

Bežné výdavky 249 610,00 

Kapitálové výdavky 19 150,00 

Finančné operácie výdavkové 0,00 

Hospodárenie obce  0,00 
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Uznesenie č.71/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie viacročný rozpočet podľa prílohy  na 
roky 2021 – 2022: 
 
  

 

Rozpočet 
na rok 
2021 
v € 

Rozpočet 
na rok 
2022 
v € 

Príjmy spolu 264 798,00 264 798,00 

Bežné príjmy 261 498,00 261 498,00 

Kapitálové príjmy 3 300,00 3 300,00 

Finančné operácie 
príjmové  

0,00 0,00 

Výdavky spolu 264 798,00 264 798,00 

Bežné výdavky 261 498,00 261 498,00 

Kapitálové výdavky 3 300,00 3 300,00 

Finančné operácie 
výdavkové 

0,00 0,00 

Hospodárenie obce  0,00 0,00 

 
Uznesenie č.72/2019 
OZ v Kátove schvaľuje  Zásady odmeňovania poslancov Obecného 
zastupiteľstva v Kátove, zástupcu starostu obce, predsedov a členov 
komisií. 
 
Uznesenie č.73/2019 
OZ v Kátove schvaľuje nákup malotraktora s príslušenstvom pre obec 
Kátov v maximálnej výške 20.000,00 EUR. 
 
Uznesenie č.74/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 9. 
 
 
 
 
 
 
............................           ............................. 
      starostka obce                       overovatelia zápisnice 
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