Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kátlovciach konaného 29. apríla 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
Daniela Strečanská

Prítomní:

1. Otvorenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa konalo za prísnych 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 a na rukách mali gumené rukavice. 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. Ivan Švec, Lukáš Hlavatovič
Návrhová komisia : Ing. Adriena Pastorková, Peter Šimončič
Zapisovateľ: Michal Čapkovič
Schválenie overovateľov a návrhovej komisie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie
Kontrola uznesenia z minulého OZ.
Úprava rozpočtu.
Správa o plnení príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2020.
Obchodná verejná súťaž (Nájomná zmluva) – Dom služieb.
Predloženie majetkového priznania starostom obce.
Vypracovanie projektu protipovodňové opatrenie od s. č. 348 po s. č. 353.
Informácie o COVID 19.
Informácie z rady ZMOS.
Kúpa pozemku p. č. 194/2.
Informácie o výstavbe v časti Hliník.
Informácie o situácii v ZŠ s MŠ P. U. Olivu Kátlovce.
Informácie o príprave vyčistenia zástavnice a potoka Blava.
Projekt zelené obce.
Rôzne.
Návrh uznesenia.
Záver.

Schválenie programu:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Program rokovania obecného zastupiteľstva bol jednohlasne schválený

2. Kontrola plnenia uznesenia z minulého zasadnutia OZ
V kontrole uznesenia z minulého riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 14.02.2020, starosta obce
ozrejmil poslancom prerokovávané body na minulom zasadnutí:
- Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce
- Vyhlásenie novej Obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku obce – Dom služieb
- Schválenie žiadosti I. D., bytom Kátlovce ..., o prenájom nebytových priestorov starej
MŠ, s.č. 179, s termínom od 1.3.2020
- Udelenie Ceny Paľa Ušáka Olivu
- Udelenie Ceny obce Kátlovce
- Zapojenie sa do projektu Zelené obce Slovenska
- VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Kátlovce
- Informácie starostu obce o projekte Rekonštrukcia kabín – zateplenie Kátlovce 200 a projekte
Revitalizácia verejnej zelene v centre obce Kátlovce
- Správa predsedu inventarizačnej komisie o výsledkoch inventarizácie majetku obce
- Informácie starostu obce o výsledkoch previerky prokurátora na dodržiavanie zákonnosti o postupe
orgánov obce
- Informácie starostu obce o podaných žiadostiach o dotáciu na TTSK pre oblasť kultúry a športu v obci
- Informácie starostu obce o podanej žiadosti na Úrad vlády SR o dotáciu na projekt - Vybudovanie
nového osvetlenia vo futbalovom areáli TJ FC Kátlovce
- Informáciu starostu o podaní žiadosti obce na SPF SR na vysporiadanie pozemkov
- Odkúpenie parcely č. 194/2, zapísanej na LV 1013, ostatná plocha o výmere 1096 m2 do majetku Obec
Kátlovce a prerokovanie kúpnej ceny s PD Kátlovce
- Prehodnotenie poplatkov za prenájom obecných budov a priestorov
- Doriešenie osvetlenia parkoviska pri MŠ Kátlovce

3. Úprava rozpočtu
Poslanci OZ vzali na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2020, rozpočtové opatrenie č. 3/2020 a č. 4/2020
Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

4. Správa o plnení príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2020
Poslankyňa Pastorková v zastúpení kontrolórky obce predniesla správu o plnení príjmov a výdavkov obce
Kátlovce za I. štvrťrok 2020. V správe podrobne oboznámila 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. Plán príjmov za I. štvrťrok 2020 je v sume 1 091 088,45
€ a celkové príjmy sú v správe uvedené spolu vo výške 344 930,08 €. Plán výdavkov bol vo výške
533 929,05 € a plnenie výdavkov celkom správa uvádza vo výške 132 129,68 €. Kontrola pokladne a
vedenia účtovnej evidencie bola vykonaná dňa 31.03.2020. Záverom správy kontrolórka obce uviedla, 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: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Obchodná verejná súťaž (Nájomná zmluva) – Dom služieb
Do uzávierky obchodnej verejnej súťaže na prenájom Domu služieb s.č. 20 sa prihlásil konateľ
spoločnosti EVOGEAR s.r.o. so sídlom Kátlovce 16. Komisia na vyhodnotenie uvedenej obchodnej
súťaže v zložení: M. Čapkovič, P. Šimončič a Ing. I. Švec konštatovala, že záujemca spĺňa všetky
legislatívne podmienky súvisiace s predmetom podnikania a navrhla obecnému zastupiteľstvu, aby
schválilo nájomnú zmluvu s uvedenou firmou od 1.7.2020.
Hlasovanie:

za nájomnú zmluvu: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Predloženie majetkového priznania starostom obce
Predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu Ing. A. Pastorková informovala poslancov
OZ o rokovaní komisie na ochranu verejného záujmu, ktorej starosta obce predložil písomné
oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Kátlovce za rok 2019.
Komisia v zložení zo všetkých poslancov obecného zastupiteľstva k predloženým dokladom nemala
žiadne pripomienky. Poslanci OZ sa s uvedenými údajmi oboznámili a vzali ich na vedomie.
Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Vypracovanie projektu protipovodňové opatrenie od s. č. 348 po s. č. 353
Starosta obce Pavol Johanes informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe vypracovania
projektu protipovodňového opatrenia na základe požiadavky občanov bývajúcich v lokalite od s. č.
348 po s. č. 353. Obecné zastupiteľstvo vyzvalo starostu obce, aby osobne a na danom mieste
prerokoval požiadavky občanov a tiež prejednal so stvebnými firmami návrh na realizáciu
a predloženie jednoduchej cenovej ponuky. Uvedenými získanými informáciami sa bude obecné
zastupiteľstvo zaoberať na ďalšom zasadnutí.
8. Informácie o COVID 19
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Kátlovciach vzali na vedomie informácie starostu obce Pavla
Johanesa o prijatých opatreniach obce na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID 19 ( neustále
informovanie občanov, zabezpečenie ochranných rúšok pre seniorov nad 65 rokov a ostatných
občanov, zabezpečenie nákupu a potrebných liekov pre občanov v karanténe, zabezpečenie
dezinfekcie a dezinfikovanie najfrekventovanejších verejných priestranstiev obce atď.)

9. Informácie z Rady ZMO J. Bohunice a ZMOS
V tomto bode rokovania poslanci obecného zastupiteľstva si vypočuli aktuálne informácie z Rady
ZMO J. Bohunice a ZMOS a vzali ich na vedomie. Informácie sa týkali hlavne fungovania
samospráv, príjmov na základe pridelenia podielových daní, sociálna oblasť a oblasť školstva.

10. Kúpa pozemku p. č. 194/2
Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie parcely č. 194/2, zapísanej na LV č. 1013, ako
ostatná plocha o výmere 1096 m2 do majetku Obce Kátlovce za cenu 1,15 € bez DPH, čo činí
čiastku 1260 € bez DPH a spolu s DPH je celková suma 1512 €. Uvedený pozemok bola
potreba odkúpenia z dôvodu vstupu a prechodu občanov bývajúcich v danej lokalite do
svojich rodinných domov a pozemkov.

Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Informácie o výstavbe v časti Hliník
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o žiadosti firmy Breza s.r.o. Trnava o záujme
vybudovať v danej lokalite 10 bytových domov. Z dôvodu že uvedené domy z predloženej štúdie
výstavby zasahujú aj do pozemkov vo vlastníctve obce Kátlovce, firma má záujem o odkúpenie
uvedených pozemkov. Ako protihodnotu sa zaväzujú vybudovať zo zámkovej dlažby obecnú cestu
od parkoviska pri ZŠ až po koniec zastavanej zóny. Zároveň starosta obce predloýil obecnému
zastupiteľstvu vypracovanú štúdiu výstavby bytových domov. Uvedené informácie poslanci
obecného zastupiteľstva vzali na vedomie a budú sa nimi zaoberať na budúcom obecnom
zastupiteľstve.

12. Informácia o situácii v ZŠ s MŠ P. U. Olivu Kátlovce
Poslanci OZ vzali tiež na vedomie informácie starostu o systéme vyučovania našich žiakov v krízovej
situácii, o finančnej situácii ZŠ a MŠ.

13. Informácie o príprave vyčistenia zástavnice a potoka Blava.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie starostu obce o dohode s Vodohospodárskym
podnikom Piešťany a.s., že zrealizujú vyčistenie potoka Blava od nánosov bahna a tiež časť toku
Blavička od časti Spúšť po most pri zbernom dvore, nakoľko uvedená časť je v ich správe. Aby prišlo
k realizácii uvedených prác, je potrebné prerokovať s vlastníkmi susednej nehnuteľnosti o povolenie
vstupu cez ich pozemok.
14. Projekt Zelené obce Slovenska
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o podaní projektu Zelené obce Slovenska. V prípade
schválenia projektu bude v intraviláne obce Kátlovce vysadených takmer 90 stromov.

15. RÔZNE
a) Poslanci obecného zastupiteľstva potom schválili nájomné zmluvy na obecné byty pre: A. H., b.j.
339/3, M. S., b.j. 339/9 ( na 3 roky) a E. L., b.j. 347/1 ( na 1 rok).
Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

b) V ďalšom rokovaní poslanci OZ schválili predloženie žiadosti o finančný príspevok za účelom
realizácie projektov Revitalizácia verejných priestranstiev obce Kátlovce a Rekonštrukcia
futbalových kabín Kátlovce, realizovaných v rámci výziev MAS Malokarpatské partnerstvo o.z.
Hlasovanie:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
c) Ďalej poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informáciu starostu obce o odovzdaní
Ceny Paľa Ušáka Olivu pre vdp. Vojtěcha Daněka, farára v družobnej obci Hradčovice, pri
príležitosti 35. výročia kňazstva. Uvedená cena bola zaslaná z dôvodu krízovej situácie poštou.

d) Poslanci obecného zastupiteľstva tiež vzali na vedomie informáciu starostu obce o zrušení
obecných podujatí s pravdepodobnosťou do konca augusta 2020 z dôvodu zamedzenia šírenia
koronavírusu COVID 19
e) Žiadosť H. K., bytom Malženice ..., o pridelenie nájomného bytu a žiadosť M. N., bytom Lehnice
...., o pridelenie nájomného bytu poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.
f) Na vedomie poslanci obecného zastupiteľstva vzali informáciu starostu obce o odovzdaní Ceny
obce Kátlovce.
g) Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie podanie žiadosti na MF SR o pridelenie
finančných prostriedkov na realizáciu prác - Rekonštrukcia obecnej budovy knižnice.
h) Ďalej poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informáciu starostu obce o pridelenie
dotácie vo výške 3 000.- € pre DHZ Kátlovce, ktorá bude použitá na nákup hasičského výstroja
a výzbroje.
i) Na základe listu od p. A. U., ktorý bol adresovaný kontrolórke obce Kátlovce a poslancom
obecného zastupiteľstva, na preverenie spôsobu prideľovania obecných nájomných bytov, sa
daným podnetom zapodievala kontrolórka obce Kátlovce, ktorá k uvedenému podnetu zaujala
stanovisko, s ktorým bolo oboznámené obecné zastupiteľstvo, kde záverom možno povedať, že
prideľovanie obecných nájomných bytov je v súlade s danými pravidlami obce Kátlovce.
j) Keďže už nikto viac z prítomných nemal nič do rokovania, starosta obce vyzval poslankyňu Ing.
A. Pastorkovú, aby za návrhovú komisiu predniesla návrh uznesenia. Poslanci OZ nemali
k návrhu žiadne pripomienky a návrh uznesenia schválili.
Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

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

V Kátlovciach 06.05.2020

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ivan Švec

Lukáš Hlavatovič

Pavol Johanes, starosta obce

