
 1 

ZÁPISNICA 
z mimoriadneho OZ konaného dňa 14.08.2019 

 
                     
Prítomní poslanci:  Belko Marek, Hlubocká Alena, PhDr.Elemír Foltýn, 
Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
                  
Ospravedlnení: --- 
                                                  
Overovatelia: p. Jana Nízka, Mgr. Veronika Masaryková 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. VZN Obce Kátov č.3/2019 O výške príspevku za pobyt dieťaťa 

v Materskej škole Kátov, O výške príspevku zákonného zástupcu 
dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady 
v školskej jedálni – schválenie. 

4. 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 p. Jana Nízka a Mgr. Veronika Masaryková. 
 
Do návrhovej komisie pre toto zasadnutie boli navrhnutí poslanci: 
PhDr. Elemír Foltýn, p. Igor Prošvic 
 
 
Uznesenie č.45/2019 
OZ v Kátove schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení PhDr.Elemír 
Foltýn, p. Igor Prošvic. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Hlubocká Alena, Mgr. Masaryková Veronika, 
Nízka Jana, Prošvic Igor, Belko Marek a p. Veselská Jolana 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0  
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie č.46/2019 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: 
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za uvedené uznesenie: Belko Marek, Hlubocká Alena, Mgr. Masaryková 
Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 3: 
V tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, že k návrhu VZN 
Obce Kátov č.3/2019 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej 
škole Kátov, O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej 
jedálni, ktoré im bolo poslané na preštudovanie pre zasadnutím OZ 
a ktoré bolo riadne zverejnené na web stránkach obce a informačných 
tabuliach, neboli zo strany občanov ani poslancov prijaté žiadne 
pripomienky a požiadavky na doplnenie. Preto sa pristúpilo 
k hlasovaniu o uvedenom VZN. 
 
 
Uznesenie č.47/2019 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN Obce Kátov č.3/2019 O výške 
príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Kátov, O výške 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov 
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Hlubocká Alena, Mgr. Masaryková 
Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................           ............................ 
     starostka obce                        overovatelia zápisnice 
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Výpis uznesení OZ 
zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.8.2019 

 
 
 

Uznesenie č.45/2019 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Jana Nízka, Igor 
Prošvic. 
 
 
Uznesenie č.46/2019 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
 
Uznesenie č.47/2019 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN Obce Kátov č.3/2019 O výške 
príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Kátov, O výške 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov 
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................           ............................. 
      starostka obce                       overovatelia zápisnice 
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