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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 25.06.2019 

 
                     
Prítomní poslanci:  Belko Marek, Hlubocká Alena, Mgr. Masaryková 
Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana 
                  
Ospravedlnení: PhDr. Foltýn Elemír 
                                                  
Overovatelia: Hlubocká Alena, Prošvic Igor 
 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Záverečný účet obce Kátov za rok 2018 – schválenie. 
4. Výročná správa obce Kátov za rok 2018 – schválenie. 
5. Správa hlavného kontrolóra za rok 2018 a návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019 – schválenie. 
6. Správa nezávislého audítora o overení IÚZ za rok 2018. 
7. Prvá zmena rozpočtu – schválenie. 
8. Rôzne: a) vyúčtovanie Kvetinové dni 2019 
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 Hlubocká Alena, Prošvic Igor 
 
 
Do návrhovej komisie pre toto zasadnutie boli navrhnutí poslanci:  
p. Veselská Jolana  a Belko Marek 
 
 
Uznesenie č.36/2019 
OZ v Kátove schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení p. Belko 
Marek a p. Veselská Jolana 
 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Hlubocká Alena, Mgr. Masaryková Veronika, 
Nízka Jana, Prošvic Igor 
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proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: Belko Marek a p. Veselská Jolana 
 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie č.37/2019 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
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 
 
 
K bodu 3: 

V tomto bode starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili 
k predloženému „Záverečnému účtu obce Kátov za rok 2018“, ktorý  
dostali na preštudovanie pred zasadnutím OZ. Poslanci OZ nemali 
žiadne výhrady alebo pripomienky k záverečnému účtu obce za rok 
2018, a preto sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 
Uznesenie č.38/2019 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 
2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných 
operácií vo výške 861,52 EUR na tvorbu rezervného fondu.  
 
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 
 
 
Uznesenie č.39/2019 
OZ v Kátove schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové 
výdavky. 
 
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 4: 
 
Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili k „Výročnej 
správe obce Kátov za rok 2018“, ktorá im bola poslaná na 
preštudovanie pred zasadnutím OZ. Poslanci OZ nemali k uvedenému 
dokumentu žiadne pripomienky. Starostka obce dala o uvedenom 
hlasovať. 
Informovala prítomných, že Výročná správa bude vyvesená na webových 
stránkach obce Kátov a každý občan má k nej prístup.  
 
Uznesenie č.40/2019 
OZ v Kátove schvaľuje „Výročnú správu obce Kátov za rok 2018“. 
 
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 
 
 
K bodu 5: 
Poslanci boli oboznámení so správou hlavného kontrolóra obce Kátov 
za rok 2018 a starostka obce prečítala poslancom návrh plánu 
činnosti hlavného kontrolóra obce Kátov na rok 2019. Uvedené 
dokumenty boli poslancom zaslané pred zasadaním OZ a poslanci nemali 
námietky. 
 
 
Uznesenie č.41/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie predloženú správu hlavného 
kontrolóra za rok 2018. 
 
 
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 



 4 

 
neprítomný: 0 
 
K bodu 6: 
Starostka obce predložila poslancom OZ správu nezávislého audítora, 
Ing. Terézie Urbanovej, o overení účtovnej závierky za rok 2018. 
V uvedenej správe sa konštatuje, že „účtovná závierka poskytuje 
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Kátov k 31.decembru 
2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu 
sú v súlade so zákonom o účtovníctve“.  
 
 
Uznesenie č.42/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018“. 
 
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 
 
 
K bodu 7: 
Starostka obce predložila poslancom návrh zmeny rozpočtu obce 
rozpočtovým opatrením č.1/2019 v zmysle ustanovenia §14 ods.2 písm. 
b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
 
Uznesenie č.43/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie prvú zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č.1/2019 v zmysle ustanovenia §14 ods.2 písm. b) zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
podľa priloženého návrhu: 
 
 Rozpočet na  

rok 2019 v € 

Návrh na 
1.zmenu 

rozpočtu v € 

Rozpočet 
 po 1.zmene v € 

Bežné príjmy 237 730,00 0,00 237 730,00 

Kapitálové príjmy 2 000,00 0,00 2 000,00 

Finančné operácie 
príjmové 28 000,00 0,00 28 000,00 

Príjmy spolu 267 730,00 0,00 267 730,00 
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 Rozpočet na 
 rok 2019 v € 

Návrh na 
1.zmenu 

rozpočtu v € 

Rozpočet  
po 1.zmene v € 

Bežné výdavky 237 730,00 0,00 237 730,00 

Kapitálové výdavky 30 000,00 + 32 000,00 62 000,00 

Fin. operácie 
výdavkové 

0,00 0,00 0,00 

Výdavky spolu 267 730,00 + 32 000,00 299 730,00 

 
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 
 
 
 
K bodu 8 Rôzne: 
 
- Poslanci boli oboznámený s finančným vyúčtovaním Kvetinových dní 

2019, konaných 11.5.2019. Všetci prítomní konštatovali priebeh 
Kvetinových dní za úspešný. 

 
 
Uznesenie č.44/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 8 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, Hlubocká Alena, Mgr. Masaryková 
Veronika, Prošvic Igor, Veselská Jolana, Nízka Jana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 9 
Interpelácie poslancov OZ neboli doručené. 
 
 
K bodu 10: 
 

  
• P. Mária Klemonová sa v diskusii obrátila na starostku 

a poslancov OZ z dôvodu riešenia situácie stojatej 
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a zapáchajúcej vody na „Kátovskom jazere“. Poprosila starostku 
a poslancov obce o hľadaní riešenia tejto záležitosti 
  

• P. Potočná sa informovala, či bola na obecný úrad doručená 
Petícia týkajúca sa riešenia sprievodcov vo vlaku na trase 
Skalica – Kúty, nakoľko má obavy, že cestovanie vlakom na tejto 
trase bude zrušené. Starostka obce jej odpovedala, že na úradu 
nebola doručená žiadna petícia. 

 
 
 
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 25.6.2019 

 
 
 

Uznesenie č.36/2019 
OZ v Kátove schvaľuje - neschvaľuje návrhovú komisiu v zložení Marek 
Belko, Jolana Veselská 
 
Uznesenie č.37/2019 
OZ v Kátove schvaľuje - neschvaľuje program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č.38/2019 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018 
a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných 
operácií vo výške 861,52 EUR na tvorbu rezervného fondu. 
 
Uznesenie č.39/2019 
OZ v Kátove schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové 
výdavky. 
 
Uznesenie č.40/2019 
OZ v Kátove schvaľuje „Výročnú správu obce Kátov za rok 2018“. 
 
Uznesenie č.41/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie predloženú správu hlavného kontrolóra 
za rok 2018. 
 
Uznesenie č.42/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018“. 
 
Uznesenie č.43/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie prvú zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č.1/2019 v zmysle ustanovenia §14 ods.2 písm. b) zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
podľa priloženého návrhu: 
 
 Rozpočet na  

rok 2019 v € 

Návrh na 
1.zmenu 

rozpočtu v € 

Rozpočet 
 po 1.zmene v € 

Bežné príjmy 237 730,00 0,00 237 730,00 

Kapitálové príjmy 2 000,00 0,00 2 000,00 

Finančné operácie 
príjmové 28 000,00 0,00 28 000,00 

Príjmy spolu 267 730,00 0,00 267 730,00 

 
 Rozpočet na 

 rok 2019 v € 

Návrh na 
1.zmenu 

rozpočtu v € 

Rozpočet  
po 1.zmene v € 
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Bežné výdavky 237 730,00 0,00 237 730,00 

Kapitálové výdavky 30 000,00 + 32 000,00 62 000,00 

Fin. operácie 
výdavkové 

0,00 0,00 0,00 

Výdavky spolu 267 730,00 + 32 000,00 299 730,00 

 
Uznesenie č.44/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 8 
 
 
 
 
 
............................           ............................. 
      starostka obce                       overovatelia zápisnice 
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