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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 12.03.2019 

 
                     
Prítomní poslanci:  Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská 
Jolana 
                  
Ospravedlnení: 0 
                                                                                                               
                                                  
Overovatelia: p. Marek Belko, PhDr. Elemír Foltýn 
 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku MO Únia žien Slovenska 

v Kátove.  
6. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku ZO JDS na Slovensku 

v Kátove. 
7. Voľba hlavného kontrolóra obce. 
8. Rôzne: cyklokrosová dráha – schválenie, OZ pri MŠ Kátov – 

informácie o projektoch, nájomná alebo správcovská zmluva – 
chodník. 

9. Interpelácia poslancov. 
10. Diskusia. 
11. 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 Igor Prošvic a Jolana Veselská.   
 
K bodu 3: 
Do návrhovej komisie pre toto zasadnutie boli navrhnutí poslanci:  
PhDr.Elemír Foltýn, Mgr.Veronika Masaryková 
 
 
Uznesenie č.11/2019 
OZ v Kátove schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení PhDr. Elemír 
Foltýn, Mgr. Veronika Masaryková 
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Hlasovanie: 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská 
Jolana 
  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie č.12/2019 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská 
Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
K bodu 4: 
Z predchádzajúceho zasadnutia bola starostka poverená uznesením č. 
7/2019 bodf., zverejniť vyhlásenie voľby HK obce na webstránkach 
obce a informačných tabuliach. – bolo splnené 
 
K bodu 5: 
Starostka obce informovala poslancov so žiadosťou MO Únie žien 
Slovenska v Kátove o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2019. 
Po rozprave poslancov o výške poskytnutia príspevku bola poslancami 
navrhnutá výška príspevku 200 €. Starostka dala o  návrhu hlasovať. 
 
 
Uznesenie č.13/2019 
OZ v Kátove schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na rok 2019 
MO Únia žien Slovenska v Kátove vo výške 200 €. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, 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 6: 
Poslanci boli oboznámení so žiadosťou o poskytnutie finančného 
príspevku  ZO JSD Slovenska v Kátove. Poslanci rozhodli o poskytnutí 
finančného príspevku v taje istej výške ako u žiadosti Unie žien.  
 
 
Uznesenie č.14/2019 
OZ v Kátove schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na rok 2019 
ZO JDS Slovenska v Kátove vo výške 200 € 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská 
Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 7: 
Za zapisovateľku pri voľbe hlavného kontrolóra bola poslancami 
určená p. Nízka Jana. P. Hlubocká Alena prečítala prítomným 
zápisnicu zo dňa 7.3.2019 ,kedy sa konalo otváranie obálok na voľbu 
hlavného kontrolóra obce Kátov a poslanci navrhli komisiu pre voľbu 
hlavného kontrolóra obce Kátov v zložení:  
Predseda volebnej komisie: p. Veselská Jolana  
Členovia volebnej komisie: p. Belko Marek, p. Prošvic Igor 
 
Uznesenie č.15/2019 
OZ v Kátove schvaľuje p. Nízku Janu za zapisovateľa pre voľbu 
hlavného kontrolóra obce OZ v Kátove 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: Nízka Jana 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie č.16/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie správu komisie z otvárania obálok 
a posúdenia zákonných podmienok kandidátov pre voľbu hlavného 
kontrolóra Obce Kátov. 
 
Hlasovanie: 
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za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská 
Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie č.17/2019 
OZ v Kátove konštatuje, že kandidátka p. Marta Dujsíková splnila 
zákonné podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Kátov. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská 
Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
Uznesenie č.18/2019 
1) OZ v Kátove volí: 

a) za predsedu volebnej komisie p. Veselskú Jolanu 
b) za členov volebnej komisie p. Belka Marka a p. Prošvica Igora 

 
2) OZ v Kátove poveruje členov volebnej komisie vykonaním volieb HK 

Obce Kátov v zmysle ust.§ 18 a ods.3 zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 
s podrobným spôsobom ich vykonania určenom a schválenom uznesením 
OZ v Kátove č.7/2019 zo dňa 22.1.2019. 

 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká Alena, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana,  Veselská Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: Veselská Jolana, p. Belko Marek, p. Prošvic 
Igor  
 
neprítomný: 0 
 
Následne prebehla voľba hlavného kontrolóra podľa stanovených 
pravidiel o čom bola vyhotovená zápisnica zapisovateľom volebnej 
komisie a je prílohou tejto zápisnice. 
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Uznesenie č.19/2019 
OZ v Kátove volí p. Dujsíkovú Martu za hlavného kontrolóra obce 
Kátov 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská 
Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
Uznesenie č.20/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie, že pracovný pomer 
kontrolóra je určený na 3 hod./týždeň a že jeho 6 ročné funkčné 
obdobie začína plynúť 1.4.2019, t.j. dňom, ktorý je určený za deň 
jeho nástupu do práce. 
 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská 
Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie č.21/2019 
OZ v Kátove: 
 

a) Schvaľuje v zmysle ust. §11 ods.4 a § 18c ods.1 a ods.5 zákona 
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov plat Hlavného kontrolóra Obce Kátov vo výške 91 € / 
hrubá mzda/mesiac. 

b) Berie na vedomie, že zamestnávateľ upraví plat hlavného 
kontrolóra Obce Kátov každý nasledujúci kalendárny rok pri 
zmene priemernej mesačnej mzdy pracovníka v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
SR za predchádzajúci kalendárny rok a pri zmene koeficientu 
podľa počtu obyvateľov obce v súlade s ust. §18c ods.1 zákona 
SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
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Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská 
Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
 
K bodu 8: Rôzne: 
 

• poslanec p. Belko Marek predniesol poslancom a prítomným návrh 
na vybudovanie cyklokrosovej dráhy na futbalovom ihrisku 
v Kátove. Dráha by bola umiestnená na konci futbalového ihriska 
za bránami a slúžila by deťom obce Kátov. Povedal, že hlina je 
na mieste dovezená, len terénne úpravy by zaplatila obec. 
Starostka obce dala o tomto hlasovať. 
 

 
Uznesenie č.22/2019 
OZ v Kátove schvaľuje vybudovanie cyklokrosovej dráhy na futbalovom 
ihrisku v Kátove. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská 
Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
 

• starostka obce informovala poslancov a prítomných o projekte na 
rekonštrukciu chodníka v obci, že podľa zamerania do projektu 
zasahujú 3 vlastníci pozemkov, s ktorými sa musí urobiť nájomná 
alebo správcovská zmluva, aby sa v projekte mohlo pokračovať. 

 
 
Uznesenie č.23/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu starostky obce 
o nutnosti spísania zmluvy s majiteľmi pozemkov zasahujúcimi do 
projektu na rekonštrukciu chodníkov.  
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Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, 
Hlubocká Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic 
Igor, Veselská Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 

     neprítomný: 0 
 

• p. Brožková oboznámila poslancov s tromi projektmi Občianskeho 
združenia pri MŠ v Kátove:  
1., „Detské ihrisko“, ktoré by malo byť vybudované v areály MŠ 
v hodnote cca 5000 € a možno aj viac. Záleží koľko OZ pri MŠ 
vyberie na sponzorských daroch , na podielových daniach 2%. 
 
2., „Gesto pre mesto“ kde môže OZ na základe hlasovania získať 
1000 €. Ak sa to podarí OZ by chcelo v areály MŠ vybudovať 
pocitový chodník pre deti  

 
     3., Projekt „Nadácia Volkswagen Slovakia“ , ktorý je zameraný  
     na dopravu t.j. šľapacie auta, kuželky, interaktívne tabule,  
     Koberec s vyznačenou cestou ...atď. 

 
• ďalej p. Brožková informovala aj o iných projektoch, do ktorých 

by sa chceli zapojiť. Napr. COOP nadácia na  6000 €, kde by 
mohla obec pripraviť projekty, ktoré sú zamerané na pohyb. 
Projekty by bola ochotná v spolupráci s obcou vypracovať 
a navrhla aj niekoľko možností, nakoľko uvedený projekt musí 
byť vypracovaný do 31.3.2019. 
 
 
Uznesenie č.24/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu p. Brožkovej o 
projektoch OZ pri MŠ Kátov. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, 
Hlubocká Alena, 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. 
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K bodu 10: 
 

• p. Pavol Krištofík informoval poslancov a prítomných ako 
prebiehala schôdza záhradkárov, kde sa dohodli na vybudovaní 
cesty do lokality „ Baráky“. Vybudovanie cesty bude rozdelené 
do niekoľkých etáp z dôvodu financií (finančne sa na vybudovaní 
cesty budú spoločne podieľať Obec Kátov a tiež aj ZO SZZ 
v Kátove). 1. Etapa by mala viesť od lávky po osadu.  
 

• P. Mrázová podotkla, že na cesta „Jazerná“ neustále parkuje 
kamion, ktorý tam nemá čo robiť a bolo by vhodné upozorniť 
vodiča na tieto skutočnosti. Poslancom bola táto skutočnosť 
známa a pripomienkovali, že je potrebné túto záležitosť riešiť, 
nakoľko šofér porušuje VZN obce Kátov. 
 

• P. Brožková sa pýtala na opravu skriniek v MŠ a na pieskovisko 
v areály MŠ, že obec prisľúbila opravu.  
 

 
Uznesenie č.25/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 10. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská 
Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
Nakoľko ďalšie pripomienky neboli starostka obce prítomným 
poďakovala a zasadanie OZ ukončila. 
  
 
 
 
 
 
.............................           ............................ 
     starostka obce                        overovatelia zápisnice 

 
 
 
 
 

Výpis uznesení OZ 
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zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.03.2019 
 
 

 
Uznesenie č.11/2019 
OZ v Kátove schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení PhDr. Elemír 
Foltýn, Mgr. Veronika Masaryková 
 
 
Uznesenie č.12/2019 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
 
Uznesenie č.13/2019 
OZ v Kátove schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na rok 2019 
MO Únia žien Slovenska v Kátove vo výške 200 €. 
 
 
Uznesenie č.14/2019 
OZ v Kátove schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na rok 2019 
ZO JDS Slovenska v Kátove vo výške 200 € 
 
 
Uznesenie č.15/2019 
OZ v Kátove schvaľuje p. Nízku Janu za zapisovateľa pre voľbu 
hlavného kontrolóra obce OZ v Kátove 
 
 
Uznesenie č.16/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie správu komisie z otvárania obálok 
a posúdenia zákonných podmienok kandidátov pre voľbu hlavného 
kontrolóra Obce Kátov. 
 
 
Uznesenie č.17/2019 
OZ v Kátove konštatuje, že kandidátka p. Marta Dujsíková splnila 
zákonné podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Kátov. 
 
 
Uznesenie č.18/2019 
3) OZ v Kátove volí: 

c) za predsedu volebnej komisie p. Veselskú Jolanu 
d) za členov volebnej komisie p. Belka Marka a p. Prošvica Igora 

 
4) OZ v Kátove poveruje členov volebnej komisie vykonaním volieb HK 

Obce Kátov v zmysle ust.§ 18 a ods.3 zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 
s podrobným spôsobom ich vykonania určenom a schválenom uznesením 
OZ v Kátove č.7/2019 zo dňa 22.1.2019. 

 
 
Uznesenie č.19/2019 
OZ v Kátove volí p. Dujsíkovú Martu za hlavného kontrolóra obce 
Kátov 
Uznesenie č.20/2019 
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OZ v Kátove berie na vedomie informácie, že pracovný pomer 
kontrolóra je určený na 3 hod./týždeň a že jeho 6 ročné funkčné 
obdobie začína plynúť 1.4.2019, t.j. dňom, ktorý je určený za deň 
jeho nástupu do práce. 
 
Uznesenie č.21/2019 
OZ v Kátove: 
 

a) Schvaľuje v zmysle ust. §11 ods.4 a § 18c ods.1 a ods.5 zákona 
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov plat Hlavného kontrolóra Obce Kátov vo výške 91 € / 
hrubá mzda/mesiac. 

b) Berie na vedomie, že zamestnávateľ upraví plat hlavného 
kontrolóra Obce Kátov každý nasledujúci kalendárny rok pri 
zmene priemernej mesačnej mzdy pracovníka v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
SR za predchádzajúci kalendárny rok a pri zmene koeficientu 
podľa počtu obyvateľov obce v súlade s ust. §18c ods.1 zákona 
SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
 

 
Uznesenie č.22/2019 
OZ v Kátove schvaľuje vybudovanie cyklokrosovej dráhy na futbalovom 
ihrisku v Kátove. 
 
 
Uznesenie č.23/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu starostky obce o nutnosti 
spísania zmluvy s majiteľmi pozemkov zasahujúcimi do projektu na 
rekonštrukciu chodníkov.  
 
 
Uznesenie č.24/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu p. Brožkovej o projektoch OZ 
pri MŠ Kátov. 
 
 
Uznesenie č.25/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................           ............................. 
      starostka obce                       overovatelia zápisnice 
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