Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kátlovciach konaného 19. augusta 2020
o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kátlovciach

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

9
Pavol Johanes
podľa prezenčnej listiny
Jozef Rajnic

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. Adriena Pastorková, Ing. Peter Martinovič
Návrhová komisia : Mgr. Dalibor Minarovič, Ing. Ivan Švec
Zapisovateľ: Michal Čapkovič
Schválenie overovateľov a návrhovej komisie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie .
Kontrola uznesenia z minulého OZ.
Realizácia prác voda – kanalizácia IBV pri družstve.
Splašková kanalizácia – dokončenie.
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 15.07.2020, starosta obce
ozrejmil poslancom prerokovávané body na minulom zasadnutí:
- 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

-

-

Doplnenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 70/2020 zo dňa 17.06.2020 a uznesenia č.
54/2020 zo dňa 27.05.2020 o register parciel „C“ pri uvedených parcelách
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov - zateplenie kultúrneho domu
Podanie žiadosti o NFP na projekt Rekonštrukcia kabín a sociálneho zariadenia – zateplenie,
prostredníctvom Telovýchovnej jednoty FC Kátlovce v celkovej výške 92 792,54 €.
Podanie žiadosti o NFP na projekt Revitalizácia verejnej plochy zelene v centre obce Kátlovce
v celkovej výške 69 790,37 €.
Zápisnica vyraďovacej komisie o zistení neupotrebiteľnosti majetku obce zo dňa 17.06.2020
Možnosť odkúpenia do majetku obce vlastníckeho podielu v ½ , parcely reg. „E“ č. 3205, orná
pôda
Ukončenie kontroly dokumentácie k verejnému obstarávaniu projektu „Kátlovce – IBV pri
Družstve“, s výsledkom bez porušenia zákona o verejnom obstarávaní
Získanie dotácie 1 600 € na projekt „Letná škola“ v termíne 10. – 14.08.2020
Podanie žiadosti rodičovského združenia pri ZŠ na obnovu PC učebne v prostriedkov MAS
Práce na rekonštrukcii chodníka v areáli TJ FC Kátlovce
Doplnenie vonkajších prvkov na detských ihriskách zo dotácie JAVYS a.s.
Zakúpenie a osadenie dopravného zrkadla oproti východu zo zberného dvora Kátlovce
Podanie žiadosti na MŽP SR o zaradenie obce Kátlovce medzi dotknuté obce v konaní
k navrhovanej činnosti „Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie
a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice“
Žiadosť spoločnosti BREZA s.r.o. Trnava o zmenu Územného plánu obce Kátlovce
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 6/2020
Zamietnutie žiadosti o pridelenie nájomného bytu
Schválenie žiadosti o pridelenie 3-izbového bytu 347/4 v termíne od 01.10.2020
Schválenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu 339/6 v termíne od 01.10.2020

3. Realizácia prác – Kátlovce IBV pri družstve
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že po ukončení kontroly dokumentácie
k verejnému obstarávaniu projektu „Kátlovce – IBV pri Družstve“, s výsledkom bez porušenia zákona
o verejnom obstarávaní, bola dňa 29.07.2020 podpísaná Zmluva o dielo medzi Obcou Kátlovce
a zhotoviteľom diela CS, s.r.o. Trnava. Zmluva je aj s prílohami zverejnená na stránke obce Kátlovce.
Obec sa na uvedenom projekte podieľa 5 % - ným spolufinancovaním, zároveň obec musí zaplatiť DPH
z ceny projektu, nakoľko táto nie je preplácaná z prostriedkov EU a štátneho rozpočtu SR a cca 23 000 €,
ktoré sú neoprávneným výdavkom a ktoré obci pri schvaľovaní projektu boli zrušené, nakoľko tieto
neoprávnené výdavky nie je možné začleniť do uvedeného projektu z dôvodu, že vodárenský zákon
hovorí o tom, že prípojky od hlavnej stoky k rodinnému domu si hradí každý odberateľ vody a producent
splaškovej kanalizácie sám. Preto je potrebné, aby na ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva sa
poslanci zaoberali s vynaloženým finančných prostriedkov na neoprávnené výdavky – akým spôsobom
túto vec riešiť, t.j. aby boli v obci občania rovnakým spôsobom zainteresovaní na financovaní vlastných
prípojok. Starosta uviedol, že s realizáciou prác sa začne v najbližších dňoch. Podané informácie poslanci
obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.

4. Splašková kanalizácia – dokončenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva pokračovalo návrhom starostu obce na dobudovanie splaškovej
kanalizácie v obci Kátlovce – od prečerpávacej stanice ČS 4, pred s.č. 103, po rodinný dom smer Dolné
Dubové, s.č. 110 z prostriedkov TAVOS, a.s. Piešťany na základe prijatého uznesenia predstavenstva

TAVOS, ktoré schválilo interná smernica Dodatočné pravidlá na zaraďovanie požiadaviek
akcionárov do investičného plánu spoločnosti na rok 2020. S predostreným plánom dobudovania
kanalizácie v obci Kátlovce poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili a v hlasovaní schválili nasledovné:

a) predloženie žiadosti o zaradenie požiadavky na investičnú akciu s názvom stavba:
Obce v povodí Blavy II. splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice“
do investičného plánu Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. na rok 2020 a spolu
s tým o pridelenie finančných prostriedkov vo výške 119 293,89 Eur, čo predstavuje
95% celkových rozpočtových investičných nákladov vo výške 125 572,51 Eur.
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

b) predloženie žiadosti o zaradenie požiadavky na investičnú akciu s názvom stavba:
Obce v povodí Blavy II. splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice“
do investičného plánu Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. na rok 2021 a spolu
s tým o pridelenie finančných prostriedkov vo výške 119 293,89 Eur, čo predstavuje
95% celkových rozpočtových investičných nákladov vo výške 125 572,51 Eur.
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

c) uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri realizácii investície na rok 2020 pod názvom
„Obce v povodí Blavy II. splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice“,
uzatvorenej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov s investorom Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s., Priemyselná
10, Piešťany
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

d) uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri realizácii investície na rok 2021 pod názvom
„Obce v povodí Blavy II. splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice“ ,
uzatvorenej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov s investorom Trnavská vodárenská spoločnosť , a .s., Priemyselná
10, Piešťany
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

e) spolufinancovanie investičnej akcie na rok 2020 s názvom „Obce v povodí Blavy II.
splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice“ vo výške 5 % z celkovej ceny
diela, čo činí čiastku 6 278, 6255 €

Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

f) spolufinancovanie investičnej akcie na rok 2021 s názvom „Obce v povodí Blavy II.
splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice“ vo výške 5 % z celkovej ceny
diela, čo činí čiastku 6 278, 6255 €
Hlasovanie:

5.

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

RÔZNE

a) Úprava rozpočtu
V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie rozpočtové opatrenie č.7/2020, ktoré
tvorí prílohu tejto zápisnice.
b) Ponuku na odkúpenie pozemku

Ponuku na odkúpenie pozemku do majetku obce vlastníckeho podielu v ½ parcely reg. „E“ č.
3205, orná pôda, v sume 8,70 €/m2 poslanci obecného zastupiteľstva konštatovali, že uvedená
suma, ktorá bola stanovená na základe znaleckého posudku je pre obec značne vysoká, nakoľko
uvedený pozemok je v pásme záplavového územia a teda nie je možné na ňom počítať
s investičnou výstavbou. Pozemok chce obec zakúpiť iba z jediného dôvodu, a to prístupu
v prípade havarijnej situácie na manipuláciu a opravy stavidla v časti Spúšť a vyčistenia potoka
Blavička. Starosta obce preverí možnosti zníženia ponúkanej sumy s majiteľom pozemku.
Uvedené poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.
c) Vybudovanie prechodovej lávky
Poslanci obecného zastupiteľstva tiež vzali na vedomie informáciu starostu obce o jeho zámere

vybudovať prechodovú lávku cez potok Blavička z obecnej komunikácie parc. č. 194/2 medzi s.č.
22 a 26 smerom do časti Kapustnice, ktorá by pozostávala z uloženia betónového panela.
d) Ukončenie prác – chodník v areáli TJ FC Kátlovce
Informáciu starostu obce o ukončení prác na rekonštrukcii chodníka v areáli TJ FC Kátlovce
poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie. Starosta obce vyslovil poďakovanie hlavne
predsedovi TJ FC Kátlovce, Jozefovi Hrachovi za výbornú organizáciu brigád a samozrejme
všetkým ostatným brigádnikom, ktorí sa zúčastnili na uvedenej akcii. Akciou sa skrášlila uvedená
časť obce a zároveň obec ušetrila finančné prostriedky vo výške cca 6 000 €. Starosta zároveň
informoval poslancov obecného zastupiteľstva o podaní podnetu p. B. na Slovenskú stavebnú
inšpekciu, Inšpektorát Nitra na vykonanie štátneho stavebného dohľadu. Obec bola navštívená

pracovníkmi uvedeného úradu z dôvodu predloženia dokladov na realizáciu stavby. Obec
pracovníkom predložila vyžiadané dokumenty. Zároveň obec obdržala mail od fy Skalar, s.r.o. na
poškodenie betónového plotu, pričom škodu vyčíslili na 380 €. Starosta informoval obecné
zastupiteľstvo, že uvedený plot pri prácach nebol poškodený, žiadny pracovník s plotom neprišiel
do kontaktu a uvedenej firme bude zaslaná odpoveď.
e) Informácia – zmena územného plánu
Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informácie starostu obce o podávaní podnetov
fyzických a právnických osôb na zmeny a doplnky Územného plánu obce Kátlovce v rámci
verejnej vyhlášky, ktorú obec vydala a na svojej stránke zverejnila dňa 04.08.2020. Starosta
uviedol, že doposiaľ bolo podaných 6 podnetov. Občania a právnické osoby svoje požiadavky,
podnety a pripomienky k pripravovanému vypracovaniu Zmien a doplnkov Územného plánu
obce Kátlovce môžu predkladať písomnou formou ešte do 30. augusta 2020.
f) Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o týchto prácach: osadenie
vonkajších hracích prvkov na detskom ihrisku pri ZŠ a na detskom ihrisku v areáli TJ FC
Kátlovce z dotácie JAVYS, a.s. Bratislava vo výške 1500 €, odvedenie dažďovej vody z areálu
MŠ a dokončenie prác (položenie dlažby) na altánku v areáli ZŠ. Za práce na altánku starosta
obce poďakoval poslancovi obecného zastupiteľstva Lukášovi Hlavatovičovi, ktorý so svojimi
priateľmi napomáhal pri budovaní altánku. Všetky uvedené informácie poslanci obecného
zastupiteľstva vzali na vedomie.
g) Preverenie informácie
Poslankyňa Ušáková dala podnet starostovi obce na preverenie informácie ohľadom neznámej ženy, ktorá
sa údajne stále zdržuje v časti obce za Blávkou pri Dechtickom kanáli. Starosta prisľúbil, že túto
informáciu preverí a na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva bude o nej informovať. Uvedené
poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.

h) Záver rokovania
Keďže už nikto viac z prítomných nemal nič do rokovania, 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: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za účasť na zasadnutí a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

V Kátlovciach 27.08.2020

Overovatelia zápisnice:

Ing. Adriena Pastorková

Ing. Peter Martinovič

Pavol Johanes, starosta obce

