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

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

1.

9
Pavol Johanes
podľa prezenčnej listiny
Ing. Adriena Pastorková, Peter Šimončič

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 : Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková
Návrhová komisia : Mgr. Dalibor Minarovič, Jozef Rajnic
Zapisovateľ: Michal Čapkovič
Schválenie overovateľov a návrhovej komisie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia z minulého OZ
3. Úprava rozpočtu.
4. Zmeny a doplnky 02/2020 – Územný plán obce.
5. Informácia – Pošta Kátlovce.
6. Obstaranie novej zmeny územého plánu.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021.
8. Udelenie ocenenia.
9. Rôzne.
10. Návrh uznesenia.
11. Záver
Schválenie programu:
za: 7
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 26.04.2021, starosta obce
ozrejmil poslancom prerokovávané body na minulom zasadnutí:
- Prijatie úveru vo výške 250 000,- EUR, na dobu 15 rokov, ktorý poskytne Prima banka
Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31
575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v
Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) na investičné akcie
schválené obecným zastupiteľstvom za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve.
- Záverečný účet obce Kátlovce a celoročné hospodárenie obce Kátlovce za rok 2020
bez výhrad
- Žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu 347/1
- Investičné akcie v obci na rok 2021
- Správa kontrolóra obce o plnení príjmov a výdavkov obce za I. štvrťrok 2021

- Informácia predsedníčky komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Adrieny
Pastorkovej o predložení písomného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostu obce Kátlovce za r. 2020
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kátlovce
- Informácia o potrebe odkúpiť časť pozemku parc. č. 4/38
- Informácie starostu o COVID 19
- Informácie starostu obce o prevádzke ZŠ a MŠ v čase pandémie COVID 19
- Uloženie panela a zriadenie lávky cez potok Blava pri vstupe do miestnej časti Kapustnice
- Žiadosť o dotáciu Program obnovy dediny
- Informácie starostu obce o Zmeny a doplnky ÚPN
- Vyčistenie časti jarkov v obci
- Štúdia na novú zmenu územného plánu obce Kátlovce
- Budovanie kanalizácie IBV pri Družstve a budovanie kanalizácie smer Dolné Dubové

3. Úprava rozpočtu
V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočtové opatrenie č. 6/2021 a vzali na
vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2021, č. 5/2021 a č. 6/2021
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

4. Zmeny a doplnky 02/2020 – Územný plán obce
Starosta obce Pavol Johanes predložil poslancom obecného zastupiteľstva nasledovné dokumenty:
- Správa o prerokovaní a postupe obstarávania Zmien a doplnkov 02/2020 Územného plánu obce
Kátlovce (príloha č. 1 k uzneseniu č. 75/2021),

- Stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu
Zmien a doplnkov 02/2020 Územného plánu obce Kátlovce

- Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného
plánovania zo dňa 07.06.2021 zn.. OU-TT-OVBP1-2021/015907-002, z preskúmania návrhu
Zmien a doplnkov 02/2020 Územného plánu obce Kátlovce podľa § 25 stavebného zákona.
S uvedenými dokumentami sa poslanci obecného zastupiteľstva oboznámili a vzali ich na
vedomie.
V súvislosti s tým doporučili starostovi obce
- Zabezpečiť zverejnenie VZN č 2/2021 na dobu 15 dní a Záväznej časti Zmien a doplnkov

02/2020 na dobu 30 dní. Termín: ihneď po schválení Zmien a doplnkov 02/2020
- Označiť textovú časť, hlavné výkresy a Záväznú časť Zmien a doplnkov 02/2020 Územného
plánu obce Kátlovce schvaľovacou doložkou. Termín: do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov
02/2020
- Vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 02/2020 Územného plánu obce Kátlovce Registračný list a spolu
s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDV SR. Termín: do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov
02/2020
- Zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 02/2020 Územného plánu obce Kátlovce v obci (Obecný úrad
v Kátlovciach), na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného
plánovania a na stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Trnave) Termín: do 3 mesiacov od schválenia
Zmien a doplnkov 02/2020
Potom poslanci obecného zastupiteľstva schválili:

- Zmeny a doplnky 02/2020 Územného plánu obce Kátlovce
- Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a
doplnkov 02/2020 Územného plánu obce Kátlovce (príloha č. 2 1 k uzn. č. 75/2021)
- VZN č.02/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2020 Územného
plánu obce Kátlovce
- Obstaranie novej zmeny Územného plánu obce Kátlovce
- Všetky náklady súvisiace s obstarávaním a vypracovaním zmeny územného plánu uhradia
v zmysle § 19 Stavebného zákona v plnom rozsahu žiadatelia
- Poverenie starostu obce Pavla Johanesa zabezpečiť spracovateľa zmeny územného plánu obce
a odborne spôsobilú osobu na obstarávanie podľa § 2a Stavebného zákona
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Informácia – Pošta Kátlovce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zrušení Poštového úradu v obci Kátlovce
zo strany Slovenskej pošty a.s. s termínom od 01.07.2021 z dôvodu jej nerentabilnosti. Podané informácie
poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.

6. Obstaranie novej zmeny územného plánu

V ďalšom rokovaní poslanci obecného zastupiteľstva schválili Obstaranie novej zmeny
Územného plánu obce Kátlovce s tým, že všetky náklady súvisiace s obstarávaním
a vypracovaním zmeny územného plánu uhradia v zmysle § 19 Stavebného zákona v plnom
rozsahu žiadatelia. Poverili starostu obce Pavla Johanesa, aby zabezpečil spracovateľa zmeny
územného plánu obce a odborne spôsobilú osobu na obstarávanie podľa § 2a Stavebného zákona
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
Starosta obce v zastúpení kontrolórky Daniely Strečanskej predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok 2021. 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: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu
V ďalšom rokovaní schválili poslanci obecného zastupiteľstva prevod finančných prostriedkov vo výške
15 392,18 € na investičné akcie:
- Územný plán obce 3616 €
- Stavebný dozor IBV pri Družstve 3000 €
- Stavebný dozor kanalizácie dolný koniec 2000 €
- 5 % spolufinancovanie kanalizácia
4116,98 €
- Most cez potok Blava pri s.č. 22
2359,20
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

9 . Udelenie ocenenia
Starosta obce Pavol Johanes odovzdal Udelenie ocenenia Uznanie za zásluhy o rozvoj

a reprezentáciu obce A. Drobnému za významnú reprezentáciu obce v oblasti športu, ktorý
reprezentuje SR v športovej streľbe a s ďalšími kolegami získal zlatú medailu v trape družstiev.
Ocenený športovec sa pochválil medailou a poďakoval za ocenenie.
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

10. RÔZNE
a) Odloženie obecných podujatí
Poslanci obecného zastupiteľstva v súvislosti s konaním obecných podujatí sa vyslovili za opatrnosť obce
pri poriadaní obecných podujatí v súvislosti s uvoľňovaním opatrení zameraných na COVID 19
a poriadanie podujatí odložili.
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Dokončenie vodovodu a kanalizácie a jej kolaudácia
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o dokončení vodovodu a kanalizácie v časti
IBV pri Družstve a kanalizácie v časti Dolný koniec od s.č. 103 po s.č. 110. Zároveň uviedol, že obec
podala žiadosť o kolaudáciu uvedenej dokončenej kanalizácie a po jej skolaudovaní sa dotknutí občania
budú môcť na ňu napájať. Podané informácie poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.

c) Informácia o výpadku vody v obci
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výpadku vody v obci Kátlovce dňa
04.05.2021. Uvedené informácie poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.

d) Informácia o výskyte COVID 19 v ZŠ
Poslanci OZ taktiež vzali na vedomie informáciu starostu obce o výskyte COVID 19 v ZŠ s MŠ P.U.Olivu
Kátlovce.

e) Žiadosti o pridelenie nájomného bytu
V závere rokovania poslanci OZ vzali na vedomie predložené žiadosti o pridelenie nájomného bytu.

m) Záver rokovania
Keďže už nikto z prítomných nemal nič do rokovania obecného zastupiteľstva, starosta obce vyzval
poslanca Mgr. Dalibora Minaroviča, aby za návrhovú komisiu predniesol návrh uznesenia. Poslanci OZ
nemali k návrhu žiadne pripomienky a návrh uznesenia schválili
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Starosta obce Pavol Johanes potom rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Kátlovciach 25.06.2021

Pavol Johanes, starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Jana Kuracinová

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

Mgr. Sylvia Ušáková

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

