Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kátlovciach konaného 21. septembra 2020
o 16:30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kátlovciach

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

9
Pavol Johanes
podľa prezenčnej listiny
Lukáš Hlavatovič, Peter Šimončič

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 : Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková
Návrhová komisia : Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec
Zapisovateľ: Michal Čapkovič
Schválenie overovateľov a návrhovej komisie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

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

Otvorenie .
Kontrola uznesenia z minulého OZ.
Likvidácia odpadu obce Kátlovce.
IBV pri družstve /vodovod, kanalizácia/.
Návrh na návratnú finančnú výpomoc.
Úprava rozpočtu.
Plnenie príjmov a výdavkov za I. polrok 2020
Rôzne.
Návrh uznesenia.
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 19.08.2020, starosta obce
ozrejmil poslancom prerokovávané body na minulom zasadnutí:

- 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.
- 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.
- 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
- 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
- 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 €
- 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 €
- rozpočtové opatrenie č. 7/2020
- informácie starostu obce o realizácii prác Kátlovce – IBV pri Družstve
- ponuka na odkúpenie pozemku do majetku obce vlastníckeho podielu v ½, parcely reg. „E“ č. 3205,
orná pôda
- informácie starostu obce o vybudovaní prechodovej lávky cez potok Blavička z obecnej komunikácie
parc. č. 194/2 medzi s. č. 22 a 26 smerom do časti Kapustnice
- informácie o ukončení prác – chodník v areáli TJ FC Kátlovce
- informácie o osadení detských prvkov – Areál ZŠ a TJ FC
- informácie o odvedenej dažďovej vody – Areál MŠ
- informácie o dokončení prác Altánku – Areál ZŠ
- informácie – zmena územného plánu obce Kátlovce

3. Likvidácia odpadu obce Kátlovce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o pripravovaných zmenách v oblasti
odpadov, ako komunálneho odpadu tak aj kuchynského odpadu a celkovo zberu triedeného odpadu..
Uviedol, že v blízkej dobe sa bude musieť obecné zastupiteľstvo zaoberať otázkou, ako vyriešiť váženie
komunálneho odpadu v smetných nádobách, aby obec tak prispela k lepšiemu triedeniu odpadov občanmi.
Uvedené sa týka obce aj pri zbere odpadov na Zbernom dvore Kátlovce. V rámci spravodlivého zberu
odpadov, každý občan, ktorý vyvezie odpad na zberný dvor, si ho bude musieť aj zaplatiť. Preto sa
v budúcnosti bude musieť obecné zastupiteľstvo zaoberať kúpou váhy na zberný dvor a tiež aj
zamestnaním trvalého pracovníka na zbernom dvore. Podané informácie poslanci obecného zastupiteľstva
vzali na vedomie.

4. IBV pri Družstve – vodovod, kanalizácia
Rokovanie obecného zastupiteľstva pokračovalo informáciou starostu obce o začatí budovania vodovodu
a kanalizácie v časti IBV pri Družstve v polovici septembra. Práce prakticky začali už v jesenných
mesiacoch minulého roku. Práce vykonáva firma CS, s.r.o. Trnava, budovanie sa začalo od s.č. 342 popri
štátnej ceste II/560. Predpoklad ukončenia prác je november 2020. Starosta obce informoval o platbách
uvedeného projektu, z celkového rozpočtu projektu musí obec znášať náklady na DPH, náklady na 5 %-né
spolufinancovanie a náklady neoprávnených výdavkov, ktoré boli obci z uvedeného projektu vyradené.
Preto bude potrebné aby sa budúce obecné zastupiteľstvo zaoberalo výškou najvýhodnejčieho úveru,
ktorým obec tieto uvedené náklady bude hradiť. Jedná sa o cca 40 000 – 50 000 €. V súčasnosti ekonómka
obce sumarizuje finančné prostriedky, ktoré budú na úhradu uvedeného projektu. Uvedené informácie
poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.

5. Návrh na návratnú finančnú výpomoc
Vzhľadom na výpadok podielových daní Ministerstvo financií SR poskytuje bezúročnú návratnú finančnú
výpomoc obciam vo výške tohto výpadku, splátky istiny môžu začať až v roku 2024 a môžu byť rozdelené
na 4 roky. Použitie návratnej finančnej výpomoci je na výkon samosprávnych funkcií do konca roku 2020.
Nakoľko obec uvedené prostriedky potrebuje na chod obce, požiada o ich pridelenie vo výške 23 433 €.
Podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc poslanci obecného zastupiteľstva schválili. Odborné
stanovisko hlavného kontrolóra obce Kátlovce k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov
financovania formou Návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) vzali na vedomie.
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Úprava rozpočtu
V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie rozpočtové opatrenie č.8/2020
a schválili rozpočtové opatrenie č. 9/2020, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Plnenie príjmov a výdavkov za I. polrok 2020
Starosta obce v zastúpení kontrolórky obce predniesol správu o plnení príjmov a výdavkov obce Kátlovce
za I. polrok 2020. V správe podrobne oboznámil poslancov OZ s finančnými čiastkami jednotlivých
položiek príjmov a výdavkov. V zázname z kontroly sa uvádza, že účtovné doklady sú prehľadne
usporiadané a založené po mesiacoch. Celkové príjmy sú v správe uvedené spolu vo výške 602 906,40 €.
Plnenie výdavkov celkom správa uvádza vo výške 241 623,05 €. Kontrola pokladne a vedenia účtovnej
evidencie bola vykonaná dňa 02.09.2020. Záverom správy kontrolórka obce konštatovala, že kontrolou
účtovníctva OÚ neboli zistené žiadne chyby a nedostatky. Podrobné údaje sú uvedené v priloženom
Zázname z kontroly... k tejto zápisnici, ktorú mali poslanci k nahliadnutiu. K prednesenej správe nemali
poslanci žiadne otázky, ani pripomienky a správu hl. kontrolórky schválili a zároveň i vzali na vedomie.

Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

8.

RÔZNE

a) Ponuka na odkúpenie pozemku

Po návrhu na odkúpenie pozemku do majetku obce vlastníckeho podielu v ½, parcely reg. „E“ č.
3205, orná pôda, v sume 8,70 €/m2 starosta obce komunikoval s majiteľom pozemku o znížení
sumy. Ten ponuku znížil na 7.- €/m2. Poslanci obecného zastupiteľstva konštatovali, že uvedená
suma 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 chcela 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. Obec sa rozhodla, že uvedený pozemok nebude
kupovať. Uvedené poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.
b) Zrušené podujatia v súvislosti s COVID 19
Poslanci obecného zastupiteľstva tiež vzali na vedomie informáciu starostu obce o zrušených
podujatiach v súvislosti so sprísnenými opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID
19. Aktuálne prijaté opatrenia obec dostáva prostredníctvom Krízového štábu Integračného
záchranného systému Trnava, Úradu verejného zdravotníctva Trnava a ZMO Jaslovské
Bohunice. V súčasnosti sú zrušené všetky obecné podujatia, všetky akcie dobrovoľných
organizácií a všetky rodinné oslavy. Povolené sú iba svadby, krsty a kary v obmedzenom počte a
za prísnych bezpečnostných opatrení. Uvedené poslanci obecného zastupiteľstva vzali na
vedomie.
c) Refundácia výdavkov na COVID 19

Informáciu starostu obce o podaní žiadosti na Okresný úrad Trnava, Odbor krízového riadenia
o preplatenie výdavkov súvisiacich s prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu
COVID 19 vynaložených obcou v termíne od marca do augusta 2020 poslanci obecného
zastupiteľstva vzali na vedomie.
d) Žiadosť o pridelenie obecného bytu
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.
e) Záver rokovania
Keďže už nikto viac z prítomných nemal nič do rokovania, 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: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

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

V Kátlovciach 30.09.2020

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Jana Kuracinová

Mgr. Sylvia Ušáková

Pavol Johanes, starosta obce

