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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 23.06.2020 

 
                     
Prítomní poslanci:  Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Krištofík Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, 
Prošvic Igor 
 
Ospravedlnená: Veselská Jolana 
                  
                                                  
Overovatelia: Belko Marek a Nízka Jana 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a zloženie sľubu nového poslanca 

OZ. 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Kontrola uznesení. 
5. VZN obce Kátov č.2/2019 o určení pravidiel prevádzkového času – 

protest prokurátora. 
6. VZN obce Kátov č.1/2020 o určení pravidiel prevádzkového času. 
7. VZN obce Kátov č.2/2020 O výške príspevku za pobyt dieťaťa 

v Materskej škole v Kátove. 
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 

2019 a návrh plánu kontrolnej činnosti. 
9. Záverečný účet obce za rok 2019. 
10. Výročná správa obce Kátov za rok 2019. 
11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kátov k indikatívnym 

ponukám financovania kapitálových výdavkov obce. 
12. Indikatívne ponuky financovania pre obec Kátov. 
13. Odkúpenie budovy obecného úradu od Rímskokatolíckej cirkvi, 

farnosť Holíč. 
14. Prvá zmena rozpočtu. 
15. Rôzne:  

a) návrh prác – Komisia ochrany životného prostredia, výstavby a  
rozvoja územného plánovania 

b) žiadosť o úpravu kanála pred RD 40 
c) oplotenie pozemku parc.č.434/11 
d) uloženie elektrickej skrinky na obecný pozemok. 

16. Interpelácia poslancov. 
17. Diskusia. 
18. Záver. 
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K bodu 1: 
Zasadnutie otvorila a všetkých pozdravila starostka obce Ing. Ivana 
Chrenková. Do návrhovej komisie pre toto zasadnutie boli navrhnutí 
poslanci: PhDr. Foltýn Elemír,  Prošvic Igor 
 
 
 
Uznesenie č.10/2020 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení PhDr. Foltýn 
Elemír,  Prošvic Igor 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
K bodu 2: Poslankyňa p. Hlubocká Alena sa vzdala mandátu poslankyne 
obecného zastupiteľstva v Kátove. Na jej miesto nastupuje p. 
Krištofík Pavol, ktorý bol ako prvý náhradník na poslanca. Starostka 
obce poďakovala p. Hlubockej za dlhoročnú spoluprácu a nový poslanec 
p. Krištofík Pavol zložil zákonnom prepísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva. 
 
 
Uznesenie č.11/2020 
OZ v Kátove konštatuje, že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva,  
Krištofík Pavol, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor 
  
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: Krištofík Pavol 
 
neprítomný: 0 
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K bodu 3: 
Zapisovateľkou zasadania bola určená Ing. Vašečková Eva 
a overovateľmi Belko Marek a Nízka Jana. 
 
 
Uznesenie č.12/2020 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor,  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 5: 
V tomto bode starostka obce informovala  poslancov s protestom 
prokurátora Okresnej prokuratúry Skalica č.Pd37/20/2206-3 zo 
dňa 13.marca 2020 proti VZN č. 2/2019 o určení pravidiel 
prevádzkového času. Informovala poslancov, že uvedené VZN je 
vypracované nad rámec zákona.  
 
Uznesenie č.13/2020 
OZ v Kátove vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry 
Skalica č.Pd37/20/2206-3 zo dňa 13.marca 2020 proti VZN č.2/2019 
o určení pravidiel prevádzkového času. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor,  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 6: 
Poslanci boli oboznámení s VZN č. 1/2020 o určení pravidiel 
prevádzkového času. Starostke obce povedala poslancom, že 
k uvedenému VZN neboli počas vyvesenia na úradnej tabuli žiadne 
pripomienky a ani podnety. 
 
 
Uznesenie č.14/2020 
OZ v Kátove schvaľuje VZN obce Kátov č.1/2020 o určení pravidiel 
prevádzkového času. 
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Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor,  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 7: 
Starostka obce oboznámila poslancov s VZN č. 2/2020 o výške 
príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Kátove. Povedala, že 
doteraz bol príspevok rozdelený na dve sumy. Bol zvlášť určený pre 
deti z Kátova a pre deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v Kátove. To 
však zákon nedovoľuje. Suma príspevku musí byť jednotná. Po porade 
s riaditeľkou materskej školy navrhli sumu 15 €. Pripomienka 
k uvedenému príspevku bola zo strany poslankyne Mgr. Masarykovej 
Veroniky, ktorá navrhovala nižšiu sumu t.j. 11,50 €. Poslanci viedli 
o tomto diskusiu a väčšina súhlasila so sumou 15 €. 
 
Uznesenie č.15/2020 
OZ v Kátove schvaľuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole vo výške 15,00 EUR za jedno dieťa mesačne. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Nízka Jana, Prošvic Igor,  
 
proti uvedenému uzneseniu: Mgr. Masaryková Veronika 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie č.16/2020 
OZ v Kátove schvaľuje VZN obce Kátov č.2/2020 o výške príspevku za 
pobyt dieťaťa v Materskej škole v Kátove. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Nízka Jana, Prošvic Igor,  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: Mgr. Masaryková Veronika  
 
neprítomný: 0 
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K bodu 8: 
Starostka prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 
účtu obce za rok 2019 a návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2020. 
 
 
Uznesenie č.17/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 
záverečnému účtu obce za rok 2019 a plán kontrolnej činnosti na rok 
2020. 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor,  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 9 
V tomto bode starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili 
k predloženému „Záverečnému účtu obce Kátov za rok 2019“, 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.18/2020 
OZ v Kátove schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné 
hospodárenie bez výhrad. 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor,  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie č.19/2020 
OZ v Kátove  schvaľuje použitie zostatku finančných operácií vo 
výške  497,73 EUR na tvorbu rezervného fondu. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor,  
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proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
Uznesenie č.20/2020 
OZ v Kátove schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové 
výdavky. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor,  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 10: 
Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili k „Výročnej 
správe obce Kátov za rok 2019“, 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.21/2020 
OZ v Kátove schvaľuje „Výročnú správu obce Kátov za rok 2019“. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor,  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
K bodu 11: 
Poslanci boli oboznámení so stanoviskom hlavného kontrolóra 
k indikatívnym ponukám financovania kapitálových výdavkov obce. 
V správe kontrolór podotkol, že obec Kátov spĺňa podmienky pre 
čerpanie úveru a odporúča návrh čerpania úveru vo výške 100 000,00 
€. 
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Uznesenie č.22/2020 
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu 
návratných zdrojov financovania obce Kátov. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor,  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 12 
Poslanci boli vyzvaní, aby sa vyjadrili k indikatívnym ponukám 
jednotlivých bánk (Prima banka, SLSP a ČSOB), ktoré im zaslala 
emailom na preštudovanie. Poslanci vyjadrili svoj názor a prikláňajú 
sa k stanovisku hlavného kontrolóra. Diskusiou sa dohodli na využití 
ponuky SLSP a použití financií na kapitálové výdavky ako je kúpa 
budovy OcÚ, rekonštrukcia  chodníka a na kúpe malotraktora 
s príslušenstvom. 
 
 
Uznesenie č.23/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie predložené indikatívne ponuky 
financovania pre obec Kátov. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor,  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
Uznesenie č.24/2020 
OZ v Kátove schvaľuje prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne, a. 
s., fixná úroková sadzba na 10 rokov, vo výške 0,80 % p. a 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor,  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
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Uznesenie č.25/2020 
OZ v Kátove schvaľuje prijatie úveru vo výške 100 000,00 €. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor,  
 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie č.26/2020 
OZ v Kátove  schvaľuje použitie úveru na kapitálové výdavky – kúpu 
budovy obecného úradu, rekonštrukciu chodníka v časti obce KOPANICE, 
kúpu malotraktora s príslušenstvom  
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 13 
V ďalšom bode boli poslanci informovaný o možnosti odkúpenia budovy 
Obecného úradu, ktorá je majetkom Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť 
Holíč, za cenu podľa znaleckého posudku. Posudok vypracovala, 
z dôvodu požiadavky farnosti v Holíči, pre obec Kátov Ing. Ľuboslava 
Lašáková zo Skalice - znalec v odbore Stavebníctvo, Odhad 
nehnuteľností. Budova OcÚ bola odhadnutá na sumu 36 700,00 €. 
 
 
Uznesenie č.27/2020 
OZ v Kátove schvaľuje kúpu nehnuteľnosti od Rímskokatolíckej cirkvi, 
farnosť Holíč, a to budovu číslo súpisné 41, parc.č.3 C-KN 
(zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 273 m2 zapísaného na LV 
č.431 v k.ú.Kátov, okres Skalica, spolu s príslušenstvom a pozemkom 
parc.č.3 v k.ú.Kátov, okres Skalica, za cenu určenú znaleckým 
posudkom číslo 186/2019, vypracovaným znalcom v odbore Stavebníctvo, 
Odhad nehnuteľností - Ing. Ľuboslava Lašáková, Rohatecká 4, 909 01 
Skalica, v celkovej výške 36 700,00 EUR (slovom: tridsaťšesťtisíc 
sedemsto eur). 
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Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 13 
Z dôvodu prijatia úveru starostka obce predložila poslancom návrh 
zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.1/2020 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.28/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie prvú zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č.1/2020 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 2020 v € 

Návrh na 
1.zmenu 

rozpočtu v € 

Rozpočet 
 po 1.zmene v € 

Bežné príjmy 249 610,00 0,00 249 610,00 
Kapitálové príjmy 3 150,0000 0,00 3 150,00 
Finančné operácie 
príjmové 16 000,00 + 100 000,00 116 000,00 
Príjmy spolu 268 760,00 100 000,00 368 760,00 
 
 Rozpočet na 

 rok 2020 v € 

Návrh na 
1.zmenu 

rozpočtu v € 

Rozpočet  
po 1.zmene v € 

Bežné výdavky 249 610,00 0,00 249 610,00 
Kapitálové výdavky 19 150,00 + 80 850,00 100 000,00 
Fin. operácie výdavkové 0,00 0,00 0,00 
Výdavky spolu 268 760,00 + 80 850,00 349 610,00 
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Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
K bodu 15 Rôzne: 
 
- Predseda komisie ochrany životného prostredia, výstavby 

a rozvoja územného plánovania v Kátove predniesol poslancom 
návrh  
 

- Starostka obce informovala poslancov s oznámením majiteľa RD 
o úpravu kanála pred rodinným domom s.č. 40. Poslanci 
skonštatovali, že nesúhlasia s oznámením majiteľky RD s.č.40 , 
nakoľko predchádzajúce OZ s takýmito zmenami nesúhlasilo a kanál 
zostane v pôvodnom stave t.j. vystavený z kameňa. Pokiaľ by 
chcela majiteľka RD upraviť parkovaciu plochu dlažbou môže, ale 
musí si splniť ohlasovaciu povinnosť. 
 

- Starostka obce oboznámila poslancov s odpoveďou p. Šimka na 
úpravu oplotenia, kde sa p. Šimek Tibor vyjadril, že je ochotný 
dať veci do poriadku a posunúť plot tak ,aby nezasahoval do 
pozemku obce, ale až keď bude stavať nový plot. Poslanci s jeho 
odpoveďou nesúhlasili, nakoľko súčasný plot je betónový 
a trvalý. Nápravu musí p. Šimek Tibor uskutočniť do 30 dní. 
 

- Pán Filip Minariček zaslal na obecný úrad v Kátove žiadosť 
o uloženie elektrickej skrinky na obecný pozemok. Poslanci 
s uvedenou žiadosťou nesúhlasili.  

 
 
 
Uznesenie č.29/2020 
OZ v Kátove neschvaľuje Filipovi Minaričkovi, trvale bytom 908 49 
Kátov č.30, umiestnenie meradla (elektrickej skrinky) na pozemku 
parcela registra „C“ parc.č.270/1 (vodná plocha) vo výmere 5 511 m2 
v k.ú.Kátov, vedeného na LV č.362, ktorý je vo vlastníctve Obce 
Kátov. 
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Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie č.30/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 15 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Krištofík 
Pavol, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 16 
Interpelácie poslancov OZ neboli doručené. 
 
 
K bodu 17: 
V diskusii sa neboli žiadne pripomienky a návrhy. 

  
 
 
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 23.06.2020 

 
 

Uznesenie č.10/2020 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení PhDr. Elemír 
Foltýn, Igor Prošvic 
 
 
Uznesenie č.11/2020 
OZ v Kátove konštatuje, že zvolený poslanci obecného zastupiteľstva, 
Pavol Krištofík, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva. 
 
 
Uznesenie č.12/2020 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
 
Uznesenie č.13/2020 
OZ v Kátove vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry 
Skalica č.Pd37/20/2206-3 zo dňa 13.marca 2020 proti VZN č.2/2019 
o určení pravidiel prevádzkového času. 
 
 
Uznesenie č.14/2020 
OZ v Kátove schvaľuje VZN obce Kátov č.1/2020 o určení pravidiel 
prevádzkového času. 
 
 
Uznesenie č.15/2020 
OZ v Kátove schvaľuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole vo výške 15,00 EUR za jedno dieťa mesačne. 
 
 
Uznesenie č.16/2020 
OZ v Kátove schvaľuje VZN obce Kátov č.2/2020 o výške príspevku za 
pobyt dieťaťa v Materskej škole v Kátove. 
 
 
Uznesenie č.17/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 
záverečnému účtu obce za rok 2019 a plán kontrolnej činnosti na rok 
2020. 
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Uznesenie č.18/2020 
OZ v Kátove schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné 
hospodárenie bez výhrad. 
 
Uznesenie č.19/2020 
OZ v Kátove  schvaľuje použitie zostatku finančných operácií vo 
výške  497,73 EUR na tvorbu rezervného fondu. 
 
Uznesenie č.20/2020 
OZ v Kátove schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové 
výdavky. 
 
Uznesenie č.21/2020 
OZ v Kátove schvaľuje „Výročnú správu obce Kátov za rok 2019“. 
Uznesenie č.22/2020 
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu 
návratných zdrojov financovania obce Kátov. 
 
Uznesenie č.23/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie predložené indikatívne ponuky 
financovania pre obec Kátov. 
 
Uznesenie č.24/2020 
OZ v Kátove schvaľuje prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne, a. 
s., fixná úroková sadzba na 10 rokov, vo výške 0,80 % p. a 
 
Uznesenie č.25/2020 
OZ v Kátove schvaľuje – neschvaľuje prijatie úveru vo výške 100 
000,00 €. 
 
Uznesenie č.26/2020 
OZ v Kátove  schvaľuje použitie úveru na kapitálové výdavky – kúpu 
budovy obecného úradu, rekonštrukciu chodníka v časti obce KOPANICE, 
kúpu malotraktora s príslušenstvom. 
 
Uznesenie č.27/2020 
OZ v Kátove schvaľuje kúpu nehnuteľnosti od Rímskokatolíckej cirkvi, 
farnosť Holíč, a to budovu číslo súpisné 41, parc.č.3 C-KN 
(zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 273 m2 zapísaného na LV 
č.431 v k.ú.Kátov, okres Skalica, spolu s príslušenstvom a pozemkom 
parc.č.3 v k.ú.Kátov, okres Skalica, za cenu určenú znaleckým 
posudkom číslo 186/2019, vypracovaným znalcom v odbore Stavebníctvo, 
Odhad nehnuteľností - Ing. Ľuboslava Lašáková, Rohatecká 4, 909 01 
Skalica, v celkovej výške 36 700,00 EUR (slovom: tridsaťšesťtisíc 
sedemsto eur). 
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Uznesenie č.28/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie prvú zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č.1/2020 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 2020 v € 

Návrh na 
1.zmenu 

rozpočtu v € 

Rozpočet 
 po 1.zmene v € 

Bežné príjmy 249 610,00 0,00 249 610,00 
Kapitálové príjmy 3 150,0000 0,00 3 150,00 
Finančné operácie 
príjmové 16 000,00 + 100 000,00 116 000,00 
Príjmy spolu 268 760,00 100 000,00 368 760,00 
 
 Rozpočet na 

 rok 2020 v 
€ 

Návrh na 
1.zmenu 

rozpočtu v € 

Rozpočet  
po 1.zmene v € 

Bežné výdavky 249 610,00 0,00 249 610,00 
Kapitálové výdavky 19 150,00 + 80 850,00 100 000,00 
Fin. operácie 
výdavkové 0,00 0,00 0,00 

Výdavky spolu 268 760,00 + 80 850,00 349 610,00 
 
 
Uznesenie č.29/2020 
OZ v Kátove neschvaľuje Filipovi Minaričkovi, trvale bytom 908 49 
Kátov č.30, umiestnenie meradla (elektrickej skrinky) na pozemku 
parcela registra „C“ parc.č.270/1 (vodná plocha) vo výmere 5 511 m2 
v k.ú.Kátov, vedeného na LV č.362, ktorý je vo vlastníctve Obce 
Kátov. 
 
 
Uznesenie č.30/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 15 
 
 
 
 
 
 
 
............................           ............................. 
      starostka obce                       overovatelia zápisnice 
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