Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kátlovciach konaného 23. augusta 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
Jozef Rajnic

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 : Peter Šimončič, Mgr. Sylvia Ušáková
Návrhová komisia : Mgr. Dalibor Minarovič, Ing. Adriena Pastorková
Zapisovateľ: Michal Čapkovič
Schválenie overovateľov a návrhovej komisie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie .
Kontrola uznesenia z minulého OZ.
Schválenie nájomných bytov.
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 17.06.2021, starosta obce
ozrejmil poslancom prerokovávané body na minulom zasadnutí:

- Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu
- 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
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021
- Udelenie ocenenia Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu obce Ing. Adriánovi
Drobnému za významnú reprezentáciu obce v oblasti športu.
- Odloženie obecných podujatí z dôvodu COVID 19
- Správu 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 zákon
- Rozpočtové opatrenie č. 4/2021, 5/2021, 6/2021
- Informáciu starostu obce o zrušení Poštového úradu v obci Kátlovce zo strany
Slovenskej pošty v termíne od 01.07.2021
- Informácie starostu obce o dokončení vodovodu a kanalizácie v časti IBV pri Družstve
a kanalizácie v časti Dolný koniec od s.č. 103 po s.č. 110
- Informácie starostu obce o podaní žiadosti o kolaudáciu a príloh vyššie uvedenej
dokončenej kanalizácie

3. Schválenie nájomných bytov
V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva schválili žiadosti o pridelenie nájomných bytov
nasledovne:

Žiadosť M. Baniča, bytom Kátlovce ... o pridelenie nájomného bytu 340/4
Hlasovanie:
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Žiadosť P. Dadíkovej, bytom Kátlovce ... o pridelenie nájomného bytu 340/6
Hlasovanie:
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0

Žiadosť V. Deštíka, bytom Kátlovce ... o pridelenie nájomného bytu 340/9
Hlasovanie:
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Žiadosť M. Martinoviča, bytom Kátlovce ... o pridelenie 1- izbového nájomného bytu 347/1
s termínom od 01.09.2021
Hlasovanie:
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Žiadosť T. Orihela, bytom Kátlovce ... o pridelenie nájomného bytu 340/2 s termínom od
01.09.2021
Hlasovanie:
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Žiadosť L. Herákovej, bytom Kátlovce ... o pridelenie nájomného bytu 347/9 s termínom od
01.09.2021
Hlasovanie:
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Žiadosť P. Kvetána, bytom Kátlovce ... o pridelenie nájomného bytu 340/6 s termínom od
01.10.2021
Hlasovanie:
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Žiadosť B. Martinovičovej, bytom Kátlovce ... o pridelenie nájomného bytu 347/2 s termínom od
01.10.2021
Hlasovanie:
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0

Nasledovné žiadosti o pridelenie nájomného bytu poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie:
- S. Kočková, trvale bytom .................
- N. Cuninka, trvale bytom ..................
- M. Salay, trvale bytom ........................

4. RÔZNE
a) Odloženie obecných podujatí
Poslanci obecného zastupiteľstva z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie schválili odloženie
obecných podujatí.

Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Výberové konanie na hl. kontrolóra obce
V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva schválili vyhlásenie výberového konania na post hlavného
kontrolóra obce Kátlovce na deň 04.10.2021 o 17:00 hodine .
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

c) VZN o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s VZN č. 3 o zápise na predprimárne
a primárne vzdelávanie a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení na území obce Kátlovce. Uvedené VZN určuje podrobnosti financovania materskej školy,
školského klubu detí a školskej jedálne. Poslanci obecného zastupiteľstva v hlasovaní toto VZN schválili.

Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

d) Zmena územného plánu
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o požiadavkách žiadateľov a obce o zmenu
územného plánu, ktoré budú tvoriť predmet riešenia zmeny územného plánu 3/2021:
A1/ p. M. Přidalová, Kátlovce ..., p.č. 552 (časť pozemku mimo jestvujúceho areálu kaplnky) – nové
plochy na IBV
A2/ p. P. Martinovič, Kátlovce ..., zmena druhu využitia pozemku p.č. 22/1, 2, 3, 4, plochy zariadení poľn.
výroby doplnený o nezávadnú priemyselnú výrobu a sklady. Nové funkčné využitie Polyfunkčné plochy
bývania s občianskou vybavenosťou.
B/ Požiadavky obce: Plochy verejnej zelene p.č. 361/7 zmena funkčného využitia na Plochu občianskej
vybavenosti.
Uvedené požiadavky poslanci obecného zastupiteľstva schválili.

Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

e) Informácia o investičných akciách
Poslanci OZ vzali na vedomie informáciu starostu obce o investičných akciách v obci – rekonštrukcia MK
s.č. 273 - 287, vybudovanie chodníka s.č. 330 - 342, oprava strechy Dom služieb s.č. 20, a pod. .

f) Sťažnosť L. Šimončiča na na opatrenia pri regulácii potoka Blava
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o sťažnosti L. Šimončiča na nefunkčné
opatrenia pri regulácii potoka Blava. Starosta uviedol, že obec Kátlovce nie je vlastníkom a ani

správcom daného toku a z toho dôvodu nemôže vykonávať žiadne zásahy a opravy o ktoré
žiadate. Zároveň nevie zabezpečiť prítomnosť jeho osoby pri kontrolách funkčnosti mechanizmu
zástavnice. S uvedenými požiadavkami sa preto musí obrátiť na vlastníka daného toku. Tiež
uviedol, že obec Kátlovce od roku 2010 viackrát sa sťažovala na odstránenie závad

zástavnice, vyčistenia koryta potoka Blava a priestoru stavidla. Slovenský vodohospodársky
podnik š. p., odštepný závod Piešťany, správa povodia stredného Váhu II. vždy prisľúbil nápravu.
Avšak požadované práce boli iba čiastočne vykonané. Po sťažnosti obce a jej prísľubu, že
zabezpečí prístup k stavidlu sa Správa povodia Váhu II. Piešťany vyjadrila, že uvedené práce
zrealizuje ešte v tomto roku po zbere úrody na vedľajšom poli, ktoré chceme využiť na prístup
k potoku Blava. Taktiež bolo prisľúbené, že zabezpečia opravu stavidla.
Podané informácie poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.
g) Odpredaj vodnej nádrže zamietnutý
Potom poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informáciu Ing. Pastorkovej
o zamietnutí odpredaja vodnej nádrže Močidlo z PD Kátlovce na Obec Kátlovce.
h) Dotácia Zážitková zóna Rybníček
Poslanci obecného zastupiteľstva ďalej vzali na vedomie informáciu starostu obce o získaní dotácie z
Environmentálneho fondu – Program obnovy dediny (Zážitková zóna Rybníček – 5.000.- €)
ch) Informácia o prácach
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o nasledovných prácach v obci:
- ukončenie prác Vodovod, kanalizácia IBV pri Družstve

- ukončenie prác Obce v povodí Blavy II – splašková Kanalizácia, posledná etapa
- lavičky na TJ FC Kátlovce
- práce na hasičskej zbrojnici
Podané informácie poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.
i) 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: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Starosta obce Pavol Johanes potom rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Kátlovciach 30.08.2021

Pavol Johanes, starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Peter Šimončič

Mgr. Sylvia Ušáková

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

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

