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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 25.02.2020 

 
                     
Prítomní poslanci:  Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská 
Jolana 
                  
                                                  
Overovatelia: PhDr. Foltýn Elemír,  Hlubocká Alena  
 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Nájomná zmluva na dom smútku – schválenie. 
4. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – MO JDS v Kátove. 
5. Žiadosť o prenájom lesného pozemku. 
6. Oznámenie o ukončení činnosti ZO Únie žien Slovenska. 
7. Kvetinové dni 2020. 
8. Rôzne.  
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 PhDr. Foltýn Elemír,  Hlubocká Alena. 
 
Do návrhovej komisie pre toto zasadnutie boli navrhnutí poslanci:  
Belko Marek a Nízka Jana. 
 
 
Uznesenie č.1/2020 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Belko Marek a 
Nízka Jana. 
 
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 
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neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie č.2/2020 
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 3: 
V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ nájomnú zmluvu, 
ktorú mali v materiáloch na preštudovanie. Predmetom nájomnej zmluvy 
je prenájom domu smútku v obci Kátov so spoločnosťou Pekar s.r.o. 
Skalica. Zmluva by sa uzatvorila na 30 rokov s tým, že spoločnosť 
Pekar s.r.o. bude v rámci nájomnej zmluvy zveľaďovať budovu, 
interiér a okolie  domu smútku, čo je i obsahom nájomnej zmluvy.  

 

Uznesenie č.3/2020 
OZ v Kátove schvaľuje nájomnú zmluvu na dom smútku (súpisné číslo 
73) parc.reg C KN parc.č.265/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 103 m2 (budova domu smútku) a parc.č.265/1 – zastavané plocha 
a nádvorie vo výmere 784 m2, v podiele 1/1,  k.ú. Kátov, zapísanej 
na LV č.362, pre spoločnosť PEKARr s.r.o. so sídlom: Meňhartka 
595/2, 909 01  Skalica. 
 
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: 
Poslanci boli oboznámení so žiadosťou Miestnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Kátove o finančný príspevok na činnosť 
organizácie. 
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Uznesenie č.4/2020 
OZ v Kátove schvaľuje finančný prísevok pre MO JDS v Kátove vo výške 
300 EUR. 
 
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 5: 
Poslanci boli oboznámení so žiadosťou o prenájom lesného pozemku 
u rieky Moravy. Uvedený pozemok však nie je vo vlastníctve obce 
Kátov. Starostka obce informovala prítomných o povodňových 
prehliadkach, ktoré sa uskutočnili a kontrolovali nelegálne stavby 
pri rieke Morave. V katastrálnom území obce Kátov sa našli 3 chatky 
a z dôvodu bezpečnosti sa budú musieť odstrániť. 
 
  
Uznesenie č.5/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosti o prenájme lesného pozemku. 
 
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 6: 
Starostka obce informovala poslancov OZ o ukončení Jednoty únie žien 
v Kátove. Informovala, že  predsedníčka organizácie doručila žiadosť 
o ukončenie činnosti.  
 
 
Uznesenie č.6/2020 
OZ v Kátove berie ne vedomie uknčenie činnosti ZO Únie žien 
Slovenska v Kátove. 
 
 
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 
 
 
K bodu 7: 
Starostka obce informovala prítomných , že tento rok sa uskutoční 
XX. výročie Kvetinových dní. Kvetinové dni pripadajú na v tomto roku 
2020 na sobotu 9.5.2020. Povedala, že už zasadal organizačný výbor 
a vyzvala občanov, ktorí majú záujem sa podieľať na prípravách 
kvetinových dní, nech sa prihlásia, budú vítaní. Informovala, že 
v areáli MŠ by chceli zorganizovať spomienkovú výstavu podujatí 
Kvetinových dní za celých 19 rokov.  
 
 
Uznesenie č.7/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prípravách podujatia 
Kvetinové dni 2020. 
 
 
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: 
 
- Predsedkyňa kultúrnej komisie Nízka Jana oznámila prítomným, že 

p. Andrej Irša odstupuje z komisie a nahradí ho p. Veselská 
Zuzana.  

 
- Podnet od občanov, či by sa dala upraviť plocha na futbalovom 

ihrisku pre využitie napr. na volejbal a podobné loptové hry.. 
 

- Pani Štefková sa pýtala zástupcu starostky p. Belka na dráhu na 
ihrisku. P. Belko odpovedal, že dráha je takmer hotová, chýba 
len dobudovanie štartovacej časti.  
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- P. Brožková sa pýtala starostky obce, či obec využíva dotácie 
a starostka jej odpovedala, že podala v tomto roku 3 projekty za 
obec a jeden spolu s občianskym združením s pani Svatíkovou: 
 

- Výmena oplotenia MŠ 
 

- Vybavenie OcÚ 
 

- Výmena okien v dome smútku 
 

- Rozprávkovo na deň detí  
 

- Pani Štefková  informovala ,že v rámci občianskeho združenia pri 
MŠ Kátov vyzbierali 4893 € na prvky detského ihriska v areáli 
MŠ. Posielali rodičom 3 návrhy a rodičia z nich vybrali jeden, 
ktorý obsahoval domček, vláčik a ľanová pyramída. Poslanci mali 
k návrhu výhrady. P. Belko povedal, že na ihrisku v areáli MŠ je 
prvkov dosť. Každý prvok potrebuje určitú dopadovú plochu a obec 
chce pozemok v areáli MŠ využívať aj na iné akcie a ak by bol 
areál pohltený len detskými prvkami, nebolo by tam už kvôli 
dodržaniu dopadových zón miesto. 

 
 
 
Uznesenie č.8/2020 
OZ v Kátove schvaľuje doplnenie člena „Komisia mládeže, vzdelávania, 
kultúry a športu“ pani Zuzanu Veselskú. 
 
 
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.9/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 8. 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: PhDr. Foltýn Elemír 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská 
Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0  
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zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 9 
Interpelácie poslancov OZ neboli doručené. 
 
 
K bodu 10: 

  
• P. Klemonová zasa apelovala na „Kátovské jazero“. Povedala, že 

jazero je vypustené, zapácha a do jazera priteká odpad a nevie 
odkiaľ.  
 

• P. Brožková sa pýtala na ako postupuje cykloeko – či a bude 
budovať cyklistická cesta pri železnici. Starostka obce jej 
povedal , že zatiaľ nebolo ohľadom tohto žiadne sedenie 
a pokiaľ vie, prebiehala príprava projektov.   
 

• P. Brožková poprosila o príspevok 2% z daní na Občianske 
združenie pri MŠ Kátov. 
 

 
 
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 25.02.2020 
 
 

Uznesenie č.1/2020 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Jana Nízka, Marek 
Belko 
 
Uznesenie č.2/2020 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č.3/2020 
OZ v Kátove schvaľuje nájomnú zmluvu na dom smútku (súpisné číslo 
73) parc. reg C KN parc.č.265/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 103 m2 (budova domu smútku) a parc.č.265/1 – zastavané plocha 
a nádvorie vo výmere 784 m2, v podiele 1/1,  k.ú.Kátov, zapísanej na 
LV č.362, pre spoločnosť PEKARr s.r.o. so sídlom: Meňhartka 595/2, 
909 01  Skalica. 
 
Uznesenie č.4/2020 
OZ v Kátove schvaľuje finančný prísevok pre MO JDS v Kátove vo výške 
300 EUR. 
 
Uznesenie č.5/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie žiadosti o prenájme lesného pozemku. 
 
Uznesenie č.6/2020 
OZ v Kátove berie ne vedomie uknčenie činnosti ZO Únie žien 
Slovenska v Kátove. 
 
Uznesenie č.7/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu o prípravách podujatia 
Kvetinové dni 2020. 
 
Uznesenie č.8/2020 
OZ v Kátove schvaľuje doplnenie člena „Komisia mládeže, vzdelávania, 
kultúry a športu“ pani Zuzanu Veselskú. 
 
 
Uznesenie č.9/2020 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 8. 
 
 
 
 
 
 
 
............................           ............................. 
      starostka obce                       overovatelia zápisnice 
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