Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kátlovciach konaného 15. decembra 2021
o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obce Kátlovce

Celkový počet poslancov:
Starosta obce:
Počet prítomných poslancov:
Ospravedlnení:
Hostia:

9
Pavol Johanes
podľa prezenčnej listiny
Mgr. Dalibor Minarovič

1. Otvorenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa konalo za bezpečnostných opatrení, poslanci vrátane starostu obce
a zapisovateľa pri vstupe do zasadacej miestnosti použili dezinfekčné prostriedky, v rokovacej miestnosti
sedeli od seba vo vzdialenosti min. 2 m a dýchacie cesty mali prekryté ochrannými rúškami. Zasadnutie
otvoril a viedol starosta obce Pavol Johanes. V úvode zasadnutia privítal všetkých prítomných poslancov.
Potom oboznámil poslancov s programom zasadnutia. Následne predložil návrh na overovateľov
zápisnice a zloženie návrhovej komisie.
Overovatelia zápisnice : Ing. Peter Martinovič, Ing. Ivan Švec
Návrhová komisia : Ing. Adriena Pastorková, Mgr. Sylvia Ušáková
Zapisovateľ: Michal Čapkovič
Schválenie overovateľov a návrhovej komisie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie .
Kontrola uznesenia z minulého OZ.
Úprava rozpočtu.
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Kátlovce.
Návrh rozpočtu na rok 2022
Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o financovaní Materskej školy P.U. Olivu v Kátlovciach
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce.
Plán hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
Rôzne.
Návrh uznesenia.
Záver.

Schválenie programu:
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený.
2. Kontrola plnenia uznesenia z minulého zasadnutia OZ
V kontrole uznesenia z minulého riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 29.11.2021, starosta obce
ozrejmil poslancom prerokovávané body na minulom zasadnutí:
- schválenie inventarizačnej komisie

- predaj majetku obce Kátlovce z dôvodu vhodného osobitného zreteľa
- odovzdanie do správy TAVOS, a.s. Pieštany vodnú stavbu „Obce v povodí Blavy II,
splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice“ a to stavebné objekty: Stoka
A 1.1 PVC DN 250 1. časť dĺžky 301,12 m, kanalizačné šachty v počte 8 ks,
kanalizačný výtlak VA-1 HDPE 63 1. časť dĺžky 315,84 m. Stavba je umiestnená v k.
ú. Kátlovce, parc. reg. C KN, parc č. 10/1 a parc. č. 194/3.
- správa o plnení príjmov a výdavkov obce Kátlovce za I. – III. štvrťrok 2021
- schválenie cenníka poplatkov obce Kátlovce v r. 2022 v rovnakej výške ako v roku 2021
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „ Zberný dvor Kátlovce“
realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „ Detské ihriská“
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „ Podpora športu“
- schválenie požiadaviek obce a žiadateľov o zmenu územného plánu a požiadavky obce,
ktoré budú tvoriť predmet riešenia zmeny územného plánu 3/2021
- návrh VZN č. 4/2021 o financovaní materskej školy a školských zariadení
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce
- VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce
- VZN č. 3/2021 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie a o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce
Kátlovce
- návrh rozpočtu obce na rok 2022
- návrh rozpočtu obce na roky 2023 - 2024
- informácie starostu obce o predložení žiadostí o NFP za účelom realizácie projektov
Rekonštrukcia KD, Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Kátlovce a Zberný
dvor Kátlovce, technológia
- informácie starostu obce o čerpaní finančných prostriedkov z fondu MAS
- informácie starostu obce o epidemioligickej situácii v obci Kátlovce
- informácie starostu obce o požiadavkách žiadateľov o zmenu územného plánu, ktoré
tvoria predmet riešenia zmeny územného plánu 3/2021
- informácie starostu obce o zrušených podujatiach z dôvodu pandémie
- informácie starostu obce o riešení pohľadávok s fy JOFFRE caffe
- informácie starostu obce o prácach Vodohospodárskeho podniku Povodie Váhu
Piešťany na čistení stavidla „Spúšť“ a oprave mechanizmu a zástavnice stavidla
- informácie starostu obce o prebiehajúcich prácach (chodník, miestna komunikácia)
- informácie starostu obce o osadení a požehnaní prvého Adventného venca obce

3. Úprava rozpočtu
V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva schválii rozpočtové opatrenie č. 12/2021 a vzali na
vedomie rozpočtové opatrenie č. 11/2021 a č. 12/2021.
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Kátlovce
Hlavná kontrolórka obce Daniela Strečanská predniesla poslancom OZ Stanovisko k Návrhu rozpočtu na
rok 2022 a roky 2023 a 2024, v ktorom uviedla, že rozpočet spĺňa všetky zákonné požiadavky a zároveň
odporučila poslancom schváliť rozpočet na rok 2022 a zobrať na vedomie rozpočty na roky 2023 a 2024.
Zo strany poslancov neboli k Stanovisku hlavnej kontrolórky žiadne pripomienky a poslanci obecného
zastupiteľstva prednesené Stanovisko hlavnej kontrolórky vzali na vedomie.
5. – 6. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023 - 2024
Ekonómka obce Bc. Jarmila Jurkasová predložila na prerokovanie rozpočet obce na roky 2022 – 2024.
Návrh rozpočtu bol poslancom vopred zaslaný elektronicky prostredníctvom mailovej pošty a zverejnený
na internetovej stránke obce a vývesnej tabuli obce. Poslanci obecného zastupiteľstva mali možnosť
podávať pripomienky a návrhy. Predložený návrh rozpočtu obce na rok 2022 poslanci schválili a návrh
rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 vzali na vedomie.
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o financovaní materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 4/2021 o financovaní materskej školy a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktoré určuje podrobnosti financovania materskej školy, školského klubu
detí a školskej jedálne. Návrh VZN bol v zákonnej lehote pred schválením zverejnený na obecnej tabuli a
na obecnej webstránke.
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

8. Plán hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022
Hlavná kontrolórka obce Daniela Strečanská predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.
V pláne sa kontrolórka obce zamerala najmä na následnú finančnú kontrolu, kontrolu a invenarizáciu
pokladne, kontrolu účtovných dokladov a interných dokladov obce, kontrolu plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva a kontrolu výberu daní z nehnuteľností. Poslanci obecného zastupiteľstva predložený plán
chválili a je súčasťou tejto zápisnice
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

9. RÔZNE
a) Úhrada nákladov na obrubníky občanov
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že pôvodná rekonštrukcia miestnej
komunikácie v časti Lipina mala pozostávať z vyfrézovania starej asfaltovej vrstvy a uloženia novej vrstvy
asfaltu bez obrubníkov. Na základe informácií starostu si niektorí občania svojpomocne osadili obrubníky

okrajom MK. Avšak na základe posúdenia odvedenia dažďových vôd v danej časti bol obecným
zastupiteľstvom schválený projekt „Odvedenie dažďových vôd MK Lipina cestnými obrubníkmi obec
Kátlovce“, podľa ktorého budú pozdĺž rekonštruovanej MK uložené obrubníky. No uložené obrubníky
občanov neboli výškovo a smerovo správne uložené a bolo potrebné ich správne preložiť. Preto starosta
obce navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby z dôvodu znevýhodnenia občanov, ktorí si už obrubníky
uložili, boli im zo strany obce vynaložené náklady preplatené. Náklady predstavujú finančnú čiastku 170
€. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili preplatenie uvedenej čiastky týmto občanom: P. Hlavatovič,
P. Benedikovič, J. Turanský a I. Valent.
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Žiadosti o pridelenie nájomných bytov
Žiadosť J. Ferecha o pridelenie obecného nájomného bytu 340/1 (predĺženie nájomnej zmluvy) a žiadosť
M. Bašnákovej o pridelenie obecného nájomného bytu 340/5 (predĺženie nájomnej zmluvy) nakoľko boli
predložené potrebné dokumenty, poslanci obecného zastupiteľstva schválili.
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

c) Informácie o realizácii projektu Protipovodňové opatrenia ...
Starosta obce už na predchádzajúcom zastupiteľstve informoval poslancov obecného zastupiteľstva
o pridelení finančných prostriedkov na realizáciu projektu „ Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci
Kátlovce“ vo výške 102 121 €. V súčasnosti bola podpísaná zmluva s Environmentálnym fondom
a uvedené finančné prostriedky by mali prísť na účet obce ešte do konca tohto kalendárneho roka.
Realizácia projektu je rozdelená na dve etapy. Predpoklad realizácie prvej etapy je marec – august 2022
a jej realizácia zahŕňa časť od vpustu do potoka Blava v časti „Spúšť“ po rodinný dom s.č. 374. Poslanci
obecného zastupiteľstva informáciu vzali na vedomie.

d) Čistenie stavidla „Spúšť“
Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informácie starostu obce, že po mnohých žiadostiach
obce od roku 2010 na Slovenský vodohospodársky podnik š. p., odštepný závod Piešťany, správa

povodia stredného Váhu II. o opravu stavidla, mechanizmu a vyčistenie stavidla a priestoru pred
ním a potoka Blava po most. Taktiež je potrebné vykonať výruby stromov v danej časti, aby bol
zabezpečený riadny prietok vody v potoku Blavička. Po zabezpečení prístupu zo strany obce
začal uvedený podnik koncom mesiaca november 2021 s čisteným stavidla „Spúšť“. Avšak
pracovníci podniku po prvom začiatku čistenia oznámili obci, že je potrebná aj výmena
zástavnice a nechali stavidlo dlhodobo otvorené, čím všetka voda pretekala do Blavy (tzv. Starej
Blavy) a obecná Blavička (Nová Blava) zostala úplne bez vody. Súčasťou prác bude aj oprava
mechanizmu. Starosta uviedol, že mu neboli poskytnuté informácie, kedy budú všetky náležitosti
ohľadom stavidla uvedené do pôvodného stavu.

e) Informácia o vyslaní koledníkov Dobrej noviny
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o konaní slávnostnej svätej omše v
nedeľu, 12.decembra 2021 o 10.30 hod. v našom Farskom kostole Svätého Ducha, počas ktorej
Arcibiskup Mons. Ján Orosch vyslal koledníkov Dobrej noviny pre celú Trnavskú arcidiecézu,
aby počas Vianoc tradične koledovali na pomoc deťom v Afrike. Z dôvodu pandemickej situácie
koledníkov arcidiecézy zastúpili deti Kresťanských spoločenstiev „eRko“ v Kátlovciach. Záznam
sv. omše bol natočený a občania si ho mohli počas Vianoc pozerať v obecnej káblovej televízii.
Uvedené informácie poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.
f) Vybudovanie chodníka
Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informáciu starostu obce o vybudovaní
chodníka v časti obce od rodinného domu s.č. 330 po s.č. 342. Pri realizácii prác smerom na obec
Dechtice bolo zistené, že časť pozemku pod chodníkom vlastní P. Martinovič a časť pozemku J.
Vyskočová, bytom Trnava. Preto starosta obce vyvolal stretnutie s uvedenými vlastníkmi
pozemkov a navrhol im vysporiadanie pozemkov v prospech obce Kátlovce. Vlastníci s jeho
návrhom súhlasili. Konečné vysporiadanie pozemkov bude doriešené na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva po vypracovaní geometrického plánu.

g) Zmeny pri získaných dotáciách
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zmene podmienok pri dotácii na
projekt „Zelené obce“, ktorý rieši výsadbu stromov v intraviláne obce. Projekt bude
prepracovaný a už nebude obsahovať finančnú časť, ale len realizačnú a časť výsadby. Uvedené
informácie poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.
h) Informácia o dovolenke počas Vianoc
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že pracovníci obce budú v čase 27.12. –
31.12.2021 čerpať dovolenku a zberný dvor bude 25.12.2021 a 1.1.2022 tiež zatvorený. Uvedené
informácie poslanci vzali na vedomie.
ch) Informácia o výrube
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o podaní žiadosti zo strany obce Kátlovce
o výrub preschnutých stromov v intraviláne obce, ktoré obec vykoná v čase vegetačného kľudu
začiatkom roku 2022. Zároveň v tom čase bude vykonaný orez preschnutej lipy pri Dome
smútku, ktorá suchými konármi ohrozuje bezpečnosť chodcov na obecnom chodníku.

i) Poďakovanie starostu
Záverom obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva,
pracovníkom obce, kontrolórke obce, predsedom dobrovoľných organizácií, riaditeľke ZŠ Mgr.
Elene Kátlovskej a zástupkyni pre ZŠ Mgr. Marte Liškovej i zástupkyni pre MŠ Bc. Adree
Róthovej, predsedovi PD Kátlovce Jozefovi Suchánkovi, farárovi v Kátlovciach vdp. Pavlovi
Zemkovi a kronikárovi obce Ing. Stanislavovi Kubišovi za výbornú spoluprácu počas roku 2021
a zaželal im požehnané vianočné sviatky. Poslanci obecného zastupiteľstva poďakovanie vzali na
vedomie.
j) Záver rokovania
Keďže už nikto z prítomných nemal nič do rokovania obecného zastupiteľstva, starosta obce vyzval
poslankyňu Ing. Adrienu Pastorkovú, aby za návrhovú komisiu predniesla návrh uznesenia. Poslanci OZ
nemali k návrhu žiadne pripomienky a návrh uznesenia schválili
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Starosta obce Pavol Johanes potom rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Kátlovciach 20.12.2021

Pavol Johanes, starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Peter Martinovič

..................................

Ing. Ivan Švec

...................................

