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 Budovanie MK – Kátlovce  časť obce Lipina 

 

 
Budovanie chodníka Horná ulica 



 

Kátlovce – IBV   (voda + kanalizácia) 

 

Vybudovanie lávky cez potok Blava 



 

Vybudovanie kanalizácie – Dolný koniec 

 

Nové zábradlie pri Dome smútku 

 



 

Rekonštrukcia strechy na Dome sluţieb 

 

 

Základná škola Kátlovce – zadný dvor 



 

 

 

 

Záţitková zóna „Rybníček“ 



1. Úvodné slovo starostu obce 

Milí spoluobčania ! 
 
Dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril na začiatku jedného z najnáročnejších rokov. Uţ 

dlhé mesiace neţijeme svoj obvyklý ţivot. Nemôţeme sa stretávať, nemôţeme organizovať 

naše tradičné spoločenské udalosti, ktoré nám vţdy spríjemňovali naše ţivoty. Nám 

všetkým tieto chvíle veľmi chýbajú. Verím, ţe situácia v ktorej sme však určite raz pominie 

a vrátime sa k radostiam ţivota tak ako pred pandémiou. Na druhej strane, sme sa vďaka 

tejto situácii presvedčili, ţe aj neistota a zloţité ţivotné situácie, v ktorých sme sa mnohí 

ocitli, sa vţdy dajú zvládať, ak si budeme vzájomne pomáhať a podporovať sa.  

 
Chápem, ţe sa mnohí z vás v tomto čase boja s pandémiou obávate o svoje zdravie, o svoje 

ţivobytie, ţe mnohí z vás cítite zmätok a rozčarovanie z neistoty, ktorej čelíme. Zaţívame 

 nevyhnutné dočasné obmedzenia našich práv a slobôd kvôli ochrane najdôleţitejších 

hodnôt a to ţivota a zdravia.  Aj keď je to v mnohých ohľadoch náročné, vydrţme to, aby 

sme tento čas prečkali s čo najmenšími stratami na ľudských ţivotoch, na našich vzťahoch 

a na našich priateľstvách. Nezabúdajme, ţe zodpovedným správaním, dodrţiavaním 

nariadení, chránime nielen samých seba, ale aj našich najbliţších, rodiny, susedov 

 a v podstate  všetkých okolo nás.  Uvedomme si viac ako inokedy, ţe pocit pokoja a šťastia 

s rodinou je pre kaţdého z nás veľkým darom. 

 
Keď sa obzriem za rokom 2021, môţem povedať, ţe bol pre všetkých a rovnako aj pre 

samosprávy naozaj mimoriadne náročný. Preto sa chcem zo srdca poďakovať všetkým, 

ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievali k zveľaďovaniu našej obce, obohateniu jej 

kultúrneho a duchovného ţivota. Svojou kaţdodennou prácou dokazujete, ţe Vám na našej 

obci Kátlovce naozaj záleţí. Zároveň ďakujem za výbornú spoluprácu a zvládnutie tejto 

ťaţkej situácie ohľadom koronavírusu vedeniu Základnej školy s materskou školou Pavla 

Ušáka Olivu Kátlovce na čele s pani riaditeľkou Mgr. Elenou Kátlovskou, za ich 

zodpovedný prístup a výborné zvládnutie epidemiologickej situácie a za snahu o čo 

najlepšie zvládnutie náročného vyučovacieho procesu, či uţ dištančnou alebo prezenčnou 

formou. Ďakujem všetkým pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, taktieţ pani 

zástupkyni a pani učiteľkám MŠ, školníčke a pracovníčkami v jedálni. Ďakujem Farnosti 

Kátlovce, osobitne veľadôstojnému pánovi Pavlovi Zemkovi za spoluprácu v oblasti 

kultúrnej a duchovnej, za jeho výbornú aktivitu, vedeniu Poľnohospodárskeho druţstva 

Kátlovce, osobitne pánovi predsedovi Jozefovi Suchánkovi, za nezištnú pomoc pri 

vyuţívaní ich priestorov pre uskladnenie našej techniky a poskytnutie ich priestorov pre 

investorské firmy v našej obci. Zároveň ďakujem predsedom a členom dobrovoľných 

organizácií za ich trpezlivosť a zotrvanie vo funkciách napriek tejto ťaţkej situácii, kde bol 

len veľmi malý priestor na organizovanie spoločenských aktivít a verím, ţe v novom roku 

2022 sa uţ vo väčšej miere rozbehnú spoločenské akcie v obci. Záverom by som veľmi rád 

poďakoval pracovníkom obce, mojim kolegom za úspešné zvládnutie všetkých úloh 

v rámci roka, poslancom obecného zastupiteľstva za ich správne rozhodnutia pre našu obec 

Kátlovce. Veľmi rád tieţ ďakujem pani kontrolórke obce a kronikárovi obce za vedenie 

obecnej kroniky. 



 
Nedá mi v mojom novoročnom príhovore, aj napriek tomu, ţe sa snaţíme formou obecného 

spravodaja Vás priebeţne informovať o uvedených aktivitách počas celého roku, vyberám 

Vám niekoľko stručných informácií a krátku víziu na tento rok 2022: 

-  skompletizovanie dokumentácie potrebnej k realizácii – podania ţiadosti o získanie     

   nenávratnej finančnej pomoci z prostriedkov EÚ, štátu pre projekty: Zberný dvor, Detské  

   ihrisko, Protipovodňové opatrenia, rekonštrukcia osvetlenia na futbalovom ihrisku TJ FC  

   Kátlovce, Rekonštrukcia kultúrneho domu, Program obnovy dediny (projektová    

   dokumentácia, stavebné povolenie, verejné obstarávanie, vypracovanie ţiadosti) 

-  v spolupráci s TJ FC Kátlovce – vybudovanie nových sedadiel v areáli TJ FC Kátlovce 

-  obstaranie novej zmeny a doplnkov Územného plánu obce Kátlovce 2/2020 

-  vykonanie náteru mantinelov na hokejbalovom ihrisku 

-  ukončenie realizácie prác Vodovod, kanalizácia IBV pri Druţstve (vybudované za 

   podpory  z prostriedkov EU) 

- dobudovanie poslednej časti kanalizácie v obci od s.č. 103 po 110 za podpory TAVOS, a.s.  

   Piešťany 

-  vybudovanie chodníka od autobusovej zastávky smerom na Dechtice 

-  rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti Lipina 

-  rekonštrukcia zadného dvora v ZŠ 

-  výmena krytiny na Dome sluţieb 

-  starostlivosť o verejnú zeleň a verejné priestranstvá v obci 

-  starostlivosť a beţná údrţba o obecné budovy a techniku v majetku obce 

-  zhotovenie zábradlia pri dome smútku a striešky pred vstupom do kostola 

-  doplnenie vonkajších cvičiacich prvkov v areáli TJ FC Kátlovce – za finančnej podpory  

    TTSK 

-  vybudovanie altánku a výsadba stromov na vodnej nádrţi Močidlo – za pomoci finančnej  

    podpory MŢP SR 

-  dokončenie poslednej etapy realizácie rekonštrukcie poţiarnej zbrojnice (podpora štátu) 

-  prehlbovanie rigolov v obci 

-  úprava – vysypanie drveným asfaltom poľnej cesty od zberného dvora k soche Panny 

   Márie  v časti pri Blávke 

-  výsadba ovocných stromkov – sponzorský dar od Ing. Petra Martinoviča 

-  vybudovanie mostu cez potok Blava pri mlyne 

-  zabezpečenie testovania občanov na COVID 19 

-  zhotovenie, osadenie a poţehnanie cyrilometodského kríţa 

-  zhotovenie a inštalácia prvého adventného venca obce Kátlovce 

-  vybudovanie priepustu pod MK – Druţstevná ulica 

-  úspešná zásahová činnosť DHZ Kátlovce 

-  v rámci uvoľnenia pandemických opatrení sa nám podarilov spolupráci s dobrovoľnými  

    organizáciami usporiadať nasledovné podujatia – súťaţ vo varení gulášu spojenú  

    s rozlúčkou s letom, tenisový turnaj, rybárske preteky, posedenie poľovníkov PZ Dolina  

    Kátlovce, stretnutie zaslúţilých členov DPO,  

 

  



   A zároveň by som Vám rád predostrel moju víziu a plán práce, ktoré chceme realizovať 

   v roku  

   2022: 

-  Revitalizácia verejnej plochy zelene v centre obce Kátlovce 

-  realizácia prác Rekonštrukcia kabín a sociálneho zariadenia v obci Kátlovce 

-  rekonštrukcia miestnej komunikácie od sochy sv. Floriána po ZŠ 

-  spolupráca s dobrovoľnými organizáciami v obci, farským úradom, PD Kátlovce a inými  

   subjektami 

-  pokračovanie v poriadaní tradičných kultúrnych a športových podujatí 

-  získavanie finančných prostriedkov pre rozvoj našej obce 

-  zmeny a doplnky 3/2021 Územného plánu obce Kátlovce - dopracovanie 

-  zabezpečenie prevencie a ochranných prostriedkov, poskytnutie pomoci pri boji  

   s pandémiou korovavírusu 

-   pokračovať v nadštandardných druţobných vzťahoch s partnerskou obcou Hradčovice 

-  rekonštrukcia kultúrneho domu -  zateplenie 

-  spolupráca so ZŠ a MŠ – zabezpečiť kvalitné vzdelávanie našich ţiakov 

-  realizácia I. etapy protipovodňových opatrení 

-  rozšírenie kamerového systému v obci 

-  projekt Zberný dvor Kátlovce (nákup techniky, stavebné práce) 

-  vybudovanie detského ihriska 

-  realizácia umelého osvetlenia – areál TJ FC Kátlovce 

-  spolupráca s firmou Breza pri realizácii inţinierskych sietí, miestna kom. – lokalita Hliník 

 

Váţení spoluobčania,  

ako vidíte, máme pekný kus práce za nami, ale aj náročný plán práce pred nami. Ten 

samozrejme závisí od získania finančných prostriedkov, ktoré sa snaţíme získať z dotácie 

EÚ a štátu a na ktoré sme aj podali ţiadosti o dotáciu. Chcem Vás všetkých poprosiť, aby 

sme mali v novom roku viac pochopenia pre potreby druhých, aby sme nešetrili úsmevom 

a rozdávali radosť ľuďom v našom okolí. Skúsme si viac pomáhať a menej kritizovať, tešiť 

sa z úspechov druhých a pomáhať ľuďom v ťaţkých ţivotných situáciách. 

Milí Kátlovčania, chcel by som Vám všetkým nielen v mene svojom, ale aj v mene 

pracovníkov obce a poslancov obecného zastupiteľstva zaželať, aby bol rok 2022 lepší ako 

ten minulý, zároveň želám pevné zdravie, šťastie, lásku a Božie požehnanie. Akokoľvek 

sa nám životné okolnosti menia, jedno nech ostane nemenné, dôležitosť ľudskosti v nás 

a medzi nami. 

                                                                                   Pavol Johanes, 

                                                                                starosta obce Kátlovce 

 

  



2. Identifikačné údaje obce 

Názov:  OBEC Kátlovce 

Sídlo:    Kátlovce 

IČO: 00312622 

Štatutárny orgán obce: Pavol JOHANES - starosta 

Telefón: 033 5576133 

Mail: obeckatlovce@stonline.sk 

Webová stránka: www.katlovce.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 
Starosta obce: Pavol Johanes 

 
Zástupca starostu obce: Ing. Peter Martinovič 

 
Hlavný kontrolór obce: Daniela Strečanská 

 
Obecné zastupiteľstvo:                        

Ing. Peter Martinovič,  Ing.Adriena Pastorková, Lukáš Hlavatovič, Mgr.  Jana Kuracinová, 

Jozef Rajnic, Ing. Ivan Švec, Mgr. Dalibor Minarovič, Peter Šimončič, Mgr. Sylvia Ušáková. 

                                                                   

   

Obecný úrad : 
 
Bc. Jarmila Jurkasová – ekonómka obce 

p. Jarmila Remenárová – mzdová účtovníčka 

p. Michal Čapkovič – referent OU 

p. Stanislava Deštíková – upratovanie  

p. Peter Kopecký - správa zberného dvora a VZ 

                                                              

Rozpočtové organizácie zriadené obcou: 
 

 
 

Meno školy: Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu Kátlovce 

Email školy: zskatlovce@gmail.com 

Telefón: 033/5576129 

Adresa školy: 919 55 Kátlovce 195 
 

 
 
 



Štatutárny orgán:  Mgr. Elena Kátlovská  

Zástupkyňa riaditeľa školy (ZŠ) : Mgr. Marta Líšková 

Zástupkyňa riaditeľa školy (MŠ): Bc. Andrea Rothová 

Tel.: +421 33 5576127 

E-mail: materskaskolakatlovce@gmail.com 

 

4. Poslanie, vízie, ciele 
 

 Poslanie obce 
 
Poslaním obce je zabezpečiť starostlivosť o rozvoj obce, zabezpečenie kvalitných 
sluţieb pre občanov, podnikateľov a návštevníkov obce, chrániť okolitú prírodu 
a ţivotné prostredie 
 

 Vízie obce 

            Vízie obce,  ktoré chceme v tomto roku, alebo v najbliţšom období realizovať: 

 

-  Revitalizácia verejnej plochy zelene v centre obce Kátlovce 

-  realizácia prác Rekonštrukcia kabín a sociálneho zariadenia v obci Kátlovce 

-  rekonštrukcia miestnej komunikácie od sochy sv. Floriána po ZŠ 

-  spolupráca s dobrovoľnými organizáciami v obci, farským úradom, PD Kátlovce 

   a inými  subjektami 

-  pokračovanie v poriadaní tradičných kultúrnych a športových podujatí 

-  získavanie finančných prostriedkov pre rozvoj našej obce 

-  zmeny a doplnky 3/2021 Územného plánu obce Kátlovce - dopracovanie 

-  zabezpečenie prevencie a ochranných prostriedkov, poskytnutie pomoci pri boji  

   s pandémiou korovavírusu 

-  pokračovať v nadštandardných druţobných vzťahoch s partnerskou obcou Hradčovice 

-  rekonštrukcia kultúrneho domu -  zateplenie 

-  spolupráca so ZŠ a MŠ – zabezpečiť kvalitné vzdelávanie našich ţiakov 

-  realizácia I. etapy protipovodňových opatrení 

-  rozšírenie kamerového systému v obci 

-  projekt Zberný dvor Kátlovce (nákup techniky, stavebné práce) 

-  vybudovanie detského ihriska 

-  realizácia umelého osvetlenia – areál TJ FC Kátlovce 

-  spolupráca s firmou Breza pri realizácii inţinierskych sietí, miestna kom. – lokalita 

   Hliník 

 

 Ciele obce  
 
Cieľom obce je, aby samospráva vytvárala tvorivé podmienky pre všetkých, aby sa 

našla motivácia pre investorov a tým práca pre kaţdého, bez ohľadu na vek 

mailto:materskaskolakatlovce@gmail.com


a vzdelanie, aby sa zabezpečila perspektíva pre mladých.  

 
5. Základná charakteristika obce  

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 

príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 

rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

 
 
5.1 Geografické údaje 
 

Obec Kátlovce leţí v Podunajskej níţine na Trnavskej pahorkatine, v plytkej doline potoka 

Blavy, nachádza sa pribliţne 14 km na sever od Trnavy, na 48° 48´ severnej zemepisnej šírky 

17° 23´ východnej zemepisnej dĺţky. Pahorkatinný povrch chotára s plochými chrbtami je 

pokrytý mocnými zloţeninami spraše. Okrem malých luţných porastov v doline je 

odlesnený. V chotári prevládajú  hnedozemné luţné pôdy. Samotná obec sa nachádza v 

plytkej doline potoka Blavy na ceste, ktorá vedie z Trnavy cez Špačince a Dolné Dubové do 

Kátloviec a odtiaľ na sever do Dechtíc a na Dobrú Vodu. Stred obce leţí v nadmorskej výške 

asi 180 m. V chotári Kátloviec je nadmorská výška v rozpätí 168 aţ 233 m. Kataster obce má 

rozlohu 1172 ha a patrí do rozhrania kukuričnej a repárskej pestovateľskej oblasti. 

Začlenenie obce do vyšších územných celkov: v minulosti ţupa Bratislavská, okres Trnava, 

kraj Bratislava do roku 1960, okres Trnava, kraj Západoslovenský, v súčasnosti okres Trnava, 

kraj Trnavský. 

5.2 Demografické údaje 

Národnostná štruktúra : slovenská národnosť – 100 % 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboţenského významu : väčšina obyvateľov obce vyznáva 

rímsko – katolícku vieru. 

 
Vývoj počtu obyvateľov¨: 
 
 

K 31.12.2018 1139               priemerný vek obyvateľov:  40,17  rokov 
K 31.12.2019 1126               priemerný vek obyvateľov:  40,85  rokov 
K 31.12.2020 1132              priemerný vek obyvateľov:  41,27  rokov 
K 31.12.2021 1144              priemerný vek obyvateľov:  41,37  rokov 
 

  



Veková kategória 

 

Kategória SPOLU Muži Ženy 

Vek od 0-18 rokov 223 116 107 

Vek od 19-62 rokov 681 375 306 

Vek nad 63 rokov 240 104 136 

 

 
5.3 Ekonomické údaje 
 
Nezamestnanosť v obci k 31.12.2021:  
 
Obec nemá informáciu o počte nezamestnaných za rok 2021. 
 

 
5.4  Symboly obce 

 
Symboly obce sú erb obce, vlajka obce a pečať obce. 
 
 

 
Erb obce je v podobe : v červenom štíte strieborný obrátený polmesiac, v ľavo 
sprevádzaný dvoma nad sebou postavenými zlatými hviezdičkami. 
 
 
Pečať obce : 

 

 



5.5 Logo obce (obec nemá logo obce) 

 
 
5.6 História obce 

 

Obec Kátlovce je stredne veľká obec s pomerne dlhou históriou, s prvou zmienkou 
o obci v roku 1401, kedy bol v tomto období zriadený najstarší urbár na Slovensku. 
Obec leţí v Podunajskej níţine, v údolí pretekajúcou riečkou Blava, s prístupovou 
cestou k Malým Karpatom a rozprestiera sa medzi tromi okresnými mestami: 
Trnavou, Piešťanmi a Hlohovcom. 
 
5.7 Pamiatky obce : 
 

Kalvária 

 
 
Bola vysvätená v roku 1774, stála pred cintorínom a dal ju vyhotoviť Ján Šimkovič, 
povôdne obyvateľ Kátloviec a tamojší panský mlynár, neskôr slobodný trnavský 
mešťan. Išlo uţ o spomenutú kalváriu s ukriţovaným Kristom, pri nohách ktorého 
stála socha Panny Márie s prebodnutým srdcom, po stranách stáli dvaja plačúci 
anjeli. V roku 1822 ju finančne zaopatril Juraj Martinovič. 
 

 

 

 

 

 



Socha sv.Floriána 

 

 
 
Socha sv. Floriána mučeníka bola postavená na hornom konci dediny a vizitácia 
zaznamenáva, ţe ju dal v roku 1812 postaviť Ján Chorvatovič. 
Sv. Florián je uctievaný ako patrón proti nebezpečiu vody, povodniam, tieţ suchu 
a búrkam a neskôr aj ohňu. Stal sa patrónom hasičských spolkov a zdruţení. Býva 
zobrazený v odeve rímskeho vojaka so štítom v ruke a s prilbou na hlave. V ruke drţí 
krčah s vodou, ktorou 
zalieva horiaci dom. 
 
Súsošie Najsvätejšej Trojice 

 
 
Pôvodne bola postavená vedľa Paderovskej cesty (asi 300m) od odbočky cesty Dolné Dubové 

Kátlovce na ceste smerom na Paderovce. Sochu dali postaviť Ján Srdoš s manţelkou Evou, 

rod. Ušákovou v roku 1912. Sochu Svätej Trojice nechali obnoviť Jozef Oravec a Valéria 

Oravcová v roku 1934. V 50.rokoch minulého storočia bola socha presunutá do dediny pred 

dom J.Oravca, kde t.č. stojí nový dom č.d.139. V roku 2002 bolo súsošie zrekonštruované 

a pri príleţitosti 1. sv. prijímania posvätené. 



5.8  Významné osobnosti obce : 

Pavel Ušák Oliva – kňaz, básnik 
* 16. 11. 1914 Kátlovce 

 1. 3. 1941 Poprad-Kvetnica 

 
Paľo Oliva, vlastným menom Pavol Ušák, sa narodil 16. novembra 1914 
v Kátlovciach pri Trnave, kde vychodil ľudovú školu. V rokoch 1926 – 1934 študoval 
na Štátnom reálnom gymnáziu J. Hollého v Trnave. Tu od roku 1934 začal študovať 
katolícku teológiu. Ukončil ju v Spišskej Kapitule, kde ho 2. februára 1939 vysvätili 
za kňaza. Pol roka bol kaplánom vo Veličnej na Orave. Zvyšok ţivota preţil 
v sanatóriách v Bratislave, Martine a v tatranskej Kvetnici, kde sa liečil na 
tuberkulózu. Zomrel na ňu 1. marca 1941. Pochovaný je na cintoríne v Poprade-
Veľkej. V rodných Kátlovciach má pomník, na ktorom sú básnikove verše ako epitaf: 
„Zvoňte mi, zvonky, zvonky kvetov, / zvoňte zvonkami zo zlata, / oblaky tieňom minaretov, / 
pre oči, pre smrť, pre poetov, / diaľka je smútkom zaviata“. 
 
6.   Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie 
 
V zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce výchovu a vzdelávanie detí za rok 2021 

poskytuje Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu. 

 
6.2 Zdravotníctvo 
 
Zdravotnú starostlivosť pre občanov poskytuje vo väčšej miere zdravotné stredisko 

v Dechticiach. Počas celého týţdňa poskytuje zdravotnú starostlivosť praktická 

lekárka pre dospelých MUDr. Ţelmíra Čermáková,  zubná lekárka MUDr. Natália 

Augustín, 2-krát do týţdňa lekár pre deti a dorast MUDr. Svieţený a 1-krát do 

týţdňa MUDr. Bohumil Navrátil – ţenský lekár. 

 
6.3 Sociálne zabezpečenie 
 
Sociálne sluţby  môţe  záujemcom  zabezpečiť  obec  prostredníctvom  

opatrovateľskej sluţby v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku 

sociálnom. V súčasnosti ani jeden občan nepoţaduje od obce zabezpečenie 

opatrovateľskej sluţby. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj sociálnych sluţieb sa 

bude orientovať na starostlivosť o sociálne slabších a starších občanov obce. 

 

 

6.4 Kultúra 

 

Spoločenský a kultúrny ţivot v obci sa zabezpečuje formou spoločenských a kultúrnych 

podujatí, ktoré obec organizuje v spolupráci so základnou a materskou školou a  



spoločenskými organizáciami  z obce : 

MO Jednoty dôchodcov Slovenska, MSS Kátlovani, Rybársky spolok, Poľovné zdruţenie 

Dolina Kátlovce , TJ  FC Kátlovce,  ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Dobrovoľný 

hasičský zbor, Chrámový spevokol. 

  Vzhľadom na váţnu pandemickú situáciu obec Kátovce počas roka  2021     

 neorganizovala ţiadne kultúrne, spoločenské či športové podujatia.          

6.5. Hospodárstvo 
        
 Najvýznamnejší poskytovatelia sluţieb v obci sú: 
 
- Obchod s potravinami a zmiešaným tovarom  COOP Jednota, SD Trnava prevádzka 

  Kátlovce č. 178,   tel. 033/5576117 

- Plynex Kátlovce 

- predajňa  Záhrada Dom Zvieratá 

- Slovenská pošta – táto sluţba bola od 1.7.2021 zrušená ! 

 
Obec Kátlovce bola oddávna zameraná na poľnohospodársku výrobu. Aj z toho dôvodu sa 

v obci nachádza poľnohospodárske druţstvo. 

Poľnohospodárske druţstvo Kátlovce bolo zaloţené na ustanovujúcej členskej schôdzi 

19.12.1992. Hlavným predmetom činnosti druţstva je podnikanie v poľnohospodárskej 

prvovýrobe, vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania 

a ďalšieho predaja. 

 
7.  Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 

roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. 

Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný 

s  kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.  Rozpočet 

obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: 

- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, 

- ako aj k obyvateľom ţijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv. 

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí : 

- podiely na daniach v správe štátu, 

- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, 

- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 

Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým 

organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. 

Rozpočet obce môţe obsahovať finančné vzťahy : 

- k rozpočtom iných obcí, 

- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné 

úlohy. 

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 



Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Rozpočet obce sa vnútorne člení na beţné príjmy a beţné výdavky (ďalej len beţný 

rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné 

operácie. 

Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.  

177/2020 zo dňa 14.12.2020 ako vyrovnaný : 
 

Príjmy :           1094597 

  Výdavky :       1094597 
 

Zmeny rozpočtu: 

 
1. zmena rozpočtu dňa 22.2.2021    uzn.  č. 5/2021 č. 19/2021                                                                 

2. zmena rozpočtu dňa 26.4.2021          uzn.  č. 54/2021,  56/2021 

3. zmena rozpočtu dňa 17.6.2021         uzn.  č.  73/2021,  88/2021 

4. zmena rozpočtu dňa 04.10.2021      uzn.  č. 134/2021, 138/2021 

5. zmena rozpočtu dňa 29.11.2021       uzn.  č. 160/2021, 167/2021 

6. zmena rozpočtu dňa 15.12.2021         uzn. č. 186/2021, 194/2021  

 
 

  7.1.  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021      

 

 ROZPOČET 

2021 

 

ROZPOČET 

2021 

po zmenách 

Skutočné 

plnenie 

príjmov/ 

čerpanie 

výdavkov k 

31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov 

PRÍJMY  CELKOM 1094597 1973112,92 1964433,80 99,56% 

Z toho     

Beţné príjmy OBEC 

Príjmy RO 

989817 

24780 

1133244,57 

48434,63 

1127778,27 

48400,41 

     99,52% 

     99,93 % 

Kapitálové príjmy OBEC 0 444063,43 444063,43 100% 

Finančné príjmy OBEC 

Finančné príjmy RO 

 

 

80000 

0 

 

 

345904,92 

1465,37 

 

 

342726,32 

1465,37 

 

 

99,08% 

100% 

 

 

 
 

VÝDAVKY CELKOM 

 

1094597 1973112,92 1811087,15 96,42% 

Beţné výdavky obec 382049 480148,72 449515,94 93,62% 



Beţné výdavky ZŠ 566580 670339,60 646153,29 96,39% 

Kapitálové výdavky obec 

   Kapitálové výdavky ZŠ 

80000 

0 

750556,60 

5500 

643358,49 

5500 

85,72% 

100% 

Finančné operácie 65968 66568 66559,43 99,99 

 
     7.2.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021   

 
Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2021v € 

  OU ZŠ spolu 

Beţné príjmy + príjmy ZŠ 1127778,27 48400,41 1176178,68 

Kapitálové príjmy 444063,43 
 

444063,43 

Príjmy spolu 1571841,70 48400,41 1620242,11 

  
   Beţné výdavky + výdavky ZŠ 449515,94 646153,29 1095669,23 

Kapitálové výdavky 643358,49 5500 648858,49 

Výdavky spolu 1092874,43 651653,29 1744527,72 
Prebytok/schodok bež. a kap. 
rozpočtu 

  
-124285,61 

  
   Finančné operácie príjmov 342726,32 1465,37 344191,69 

Finančn operácie výdavkové 66559,43 
 

66559,43 

Finančné operácie spolu 276166,89 1465,37 277632,26 

  
   Vylúčenie z prebytku 
  

126987,78 

  
   Upravené hospodárenie 

  
24998,46 

 

Schodok beţného a kapitálového rozpočtu v sume 124285,61 € bol zistený podľa ustanovenia 

§10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov. 

Prebytok  vo finančných operáciách v sume 277632,26 €, bol zistený podľa § 15 ods. 1 písm. 

c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na účely tvorby peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 

§ 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, sa z prebytku vylučujú finančné prostriedky v 

sume 126987,78 €, a to 



- 8575,69,-€  nevyčerpané prostriedky Základnej školy s MŠ  Kátlovce  

- 213,57 € nevyčerpané prostriedky OU Ta-na COO 

- 14180,-  € nevyčerpané prostriedky z UPSVaR na stravu 

- 1897,52 € nevyčerpané prostriedky z úveru 

-102121,- nevyčerpané prostriedky z Environmentálneho fondu 

   ďalej  znížený o 1360,41 a to : 

- 1360,41 – zostatok na účte ŠJ pri ZŠ s MŠ  

a upravený o prebytok  fin. operácií vo výške  277632,26  €. 

Tieto finančné prostriedky je moţné pouţiť v nasledujúcom rozpočtovom roku  v súlade 

s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Upravený prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p. je vo výške 24 998,46 € a navrhujeme ho pouţiť na tvorbu 

rezervného fondu obce. 

    

 7.3.  Rozpočet na roky 2022- 2024       

7.3.  Rozpočet obce a RO na roky 2022- 2024       

 
EUR EUR EUR 

 
2022 2023 2024 

Beţné príjmy OBEC 1011032 1011032 1011032 

Beţné príjmy RO              18850            18850           18850 

Kapitálové príjmy 0 0 0 

Finančné operácie            16295            16295            16295 

SPOLU PRÍJMY           1046177           1046177           1046177 

 
 
 

 
EUR EUR EUR 

 
2022 2023 2024 

Beţné výdavky 400358 400358 400358 

Kap. výdavky 16295 16295 16295 

Finančné operácie výdav. 60228 60228 60228 

Beţ.výdavky ZŠ 569296 569296 569296 

SPOLU  výdavky 1046177 1046177 1046177 

 

  



8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva        

8.1.  Majetok 

MAJETOK – AKTÍVA 

 

Vybrané ukazovatele Rok 2019 

€ 

Rok 2020 

€ 

Rok 2021 

€ 

Dl. nehmotný majetok 3103,33 5994,33 9814 

Dl.hmotný majetok 2227184,56 2154803,97 2570207,08 

Dl.finančný majetok 334953,48 334953,48 334953,48 

Zásoby 8270,20 7744,48 8097,14 

Pohľadávky 11682,22 13847,46 8751,83 

Finančné účty 142592,44 211128,59 282049,50 

Posk. návr. výpomoci 0 0 0 

Ostatné aktíva 495758,72 476070,43 455794,05 

Aktíva celkom 3223544,95 3204542,74 3669667,08 
 
 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
Ostatné aktíva – jedná sa o zníţenie zostatkovej ceny majetku odovzdanej do správy 
školy z dôvodu odpisovania. 
 

8.2.  Zdroje krytia  -  PASÍVA 
 

Vybrané ukazovatele Rok 2019 

€ 

Rok 2020 

€ 

Rok 2021 

€ 

Fondy účt.jedntoky 0 0 0 

Výsledok hospodárenia 70536,99 72137,98 35483,01 

Dlhodobé záväzky 300432,20 281224,16 262500,65 

Krátkodobé záväzky 73686,27 66930,65 72974,69 

Ostatné pasíva 0 0 0 

Bankové úvery 129266,16 109607,16 311379,16 

Rezervy 2050 2050 2050 

Nevysp.výsl.hos. z min. roku 1672510,99 1743047,98 1815185,96 

Zúčt.medzi subj.VS 8920,39 32424,86 125090,26 



Výnosy bud.období 1510263,03 1441241,03 1589124,43 

Oceňov.rozdiely -544121,08 -544121,08 -544121,08 

PASÍVA CELKOM 3223544,95 3204542,74 3669667,08 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
Pokles dlhodobých záväzkov (úvery ŠFRB) čo  súvisí so splátkami a zvýšenie  
bankových úverov z dôvodu prijatia úveru v roku 2021 vo výške 250 000,-€. 
 
8.3.  Pohľadávky 

Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota 
k 31.12.2020 

Hodnota 
k 31.12.2021 

Pohľadávky v lehote splatnosti v tom 13847,46 8751,83 

Pohľadávky so zost dobou splatnosti do 1 roka 13847,46 8751,83 

SPOLU 13847,46 8751,83 

 
8.4.  Záväzky 

Záväzky podľa doby splatnosti Hodnota 
k 31.12.2020 

Hodnota 
k 31.12.2021 

Záväzky v lehote splatnosti z toho 
 

348154,81 335475,34 

Záväzky so zost dobou splatnosti do 1 
roka 

66930,65 72974,69 

Záväzky so zostatkovou  dobou 
splatnosti dlhšou ako 5 rokov 

281224,16 262500,65 

SPOLU 348154,81 335475,34 

 
 
9. Hospodársky výsledok za rok 2021 - vývoj nákladov a výnosov  
  
  2019 2020 2021 

Č.skup. Spotrebované náklady    
50 Spotrebované nákupy 67197,90 74501,04 86463,30 

501 Spotreba materiálu 39097,69 44335,90 52492,88 

502 Spotreba energie 28100,21 30165,14 33970,42 

51 Služby 139444,65 81009,69 102953,75 

511 Opravy 80536,29 10677,21 6623,46 

512 Cestovné 1530,57 149 0 

513 Náklady na reprezentáciu 3420,64 1698 2697,91 

518 Ostatné náklady 53957,15 68485,48 93632,38 

52 Osobné náklady 173410,75 194093,95 203993,86 

521 Mzdové náklady 126144,47 141202,58 148748,59 

524 Zákonné sociále poistenie 42465,12 48222,99 50010,40 

527 Zákonné sociálne náklady 4801,16 4668,38 5234,87 

53 Dane a poplatky 543,06 540,04 224,36 

538 Ostatné dane a poplatky 543,06 540,04 224,36 

54 Ostatné náklady na 12228,24 10114,71 13395,72 



prev.činnosť 

541 Zostat. cena dlh. predaného 
majetku 

268,25 1048,90 0 

545 Ostatné pokuty,penále 0 100 0 

548 Ostatné náklady na prev.činnosť 11652,98 8519,36 13395,72 

549 Manká a škody 307,01 446,45 0 

55 Odpisy, rezervy, .... 101648,00 99394,90 230000,07 

551 Odpisy dlh. nehm. a hmot 
majetku 

99598,00 97344,9 227950,07 

553 Tvorba rezerv 2050 2050 2050 

56 Finančné náklady 18231,29 17100,13 17319,16 

562 Úroky 11496,46 10246,16 9223,82 

568 Ostatné finančné náklady 6734,83 6853,97 8095,34 

58 Náklady na transfery 205972,25 192080,83 217299,61 

584 Nákl. na transf. z roz obce  do 
rozp.org. 

198472,25 184580,83 210299,61 

585 Nákl. na transf. z rozp. obce 
ostat.subj. VS 

0 0 0 

586 Nákl. na transf. z rozp.obce subj. 
mimo VS 
 

7500 7500 7000 

591 Splatná daň z príjmov 0 0 0 

 Náklady SPOLU 718676,14 668835,29 871649,83 

 

Celková výška nákladov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 871649,83  €, čo predstavuje 
zvýšenie  nákladov oproti roku 2020, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 
668835,29  €. 
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady: 
- spotreba materiálu vo výške 52492,88 
- náklady na sluţby vo výške 93632,38 €, rozdiel oproti r. 2020 bol vyšší o 25146,90 
- mzdové náklady vo výške 148748,59 € 
- zákonné sociálne poistenie vo výške 50010,40 € 
- odpisy dlhodobého majetku 227950,07 – rozdiel oproti predchádzajúcemu roku bol 

v jednorázovom odpise majetku, ktorý sa odovzdával do TAVOS-u vo výške 128110,86 € 

- náklady na transfery RO/PO (účet 584) vo výške 210299,61 € oproti roku 2020, kedy bol 
náklad 184580,83 €.  

 

 

Č.sku
p 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok  
hospodárenia 

2019 
SPOLU 

2020 
spolu 

2021 
spolu 

60 Tržby za vlastné výkony 5762,98 4993,73 8240,82 

602 Trţby z predaja sluţieb 5762,98 4993,73 8240,82 

604 Trţby za tovar-výnosy 0 0 0 

63 Výnosy z poplatkov 542808,33 547761,20 566550,10 

632 Daňové výnosy samosprávy 516620,13 518483,88 529034,88 

633 Výnosy z poplatkov 26188,20 29277,32 37515,22 

64 Ostatné výnosy z prev.činnosti 61547,82 84805,77 186747,55 

641 Trţby z predaja dlh. 
hmot.majetku 

3639,50 19900 0 



645 Ost. pokuty,penále a úroky z om. 0 232 132 

648 Ostatné výnosy z prev.činnosti 57908,32 64673,77 186615,55 

65 Zúčtovanie rezerv 2000 2050 2050 

653 Zúčt. ostatných rezerv 
z prev.činnosti 

2000 2050 2050 

66 Finančné výnosy 47,33 4,74 0 

662 Úroky 47,33 4,74 0 

69 Výnosy z tran. a rozp.príjmov 
obcí... 

177055,59 101358,70 143544,37 

693 Výnosy samosprávy z beţ. 
transferov 

78166,61 12133,36 50219,43 

694 Výnosy samosprávy 
z kap.transferov 

70512,96 69440,77 69435,24 

697 Výnosy sam. z beţ.tran. od 
ost.subj.VS 

3000 4500 3000 

698 Výnosy sam.z kap.transf.mimo 
VS 

0 0 0 

699 Výnosy samospr. Z odvodu 
rozp.príjmov 

25376,02 15284,57 20460,04 

 VÝNOSY  SPOLU 789222,05 740974,14 907132,84 

591 Splatná daň z príjmov 8,92 0,87 0 

 Výsledok hospodárenia po 
zdanení 

70 536,99 72 137,98 35483,01 

 

Celková výška výnosov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 907132,84 € čo je 

o 166158,70 € viac oproti roku 2020. 

 
Najväčší podiel na výnosoch tvorili  výnosy : 

- podielové dane vo výške 428622,58 vyššie o 3976,24 oproti roku 2020 

- daň za jadrové zariadenie vo výške 45638,60 € 

- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 186615,56  

- výnosy z KT zo ŠR (účet 694) vo výške 69435,24 €. 

-  

10. Ostatné dôležité informácie          

10.1. Prijaté granty a transfery         

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v 

EUR 

Štatistický úrad SR BT-sčítanie 3612,22 

UPSVaR BT –príspevok na stravu  20325,60 

OU Trnava BT-COVID-19 43465 

Min.vnútra SR Ba BT na REGOB a úsek adries 393,77 

Min.dopravy, výst. Ba BT na úsek stav. poriadku 1462,96 



Min.dopravy, výst. Ba BT na sek dopravy 
 

48,77 

Okresný úrad Trnava BT na ţivotné prostredie 110,64 

OU Trnava BT-COO 213,57 

OÚ Trnava BT na voľby 0 

OU Trnava BT-pre Základnú školu s MŠ 416695 

OÚ Trnava BT na dopravné 847 

 Granty a transf. zo ŠR spolu 487174,50 

VUC Trnava BT-zdravý ţivot pre všetkých 750 

UPSVaR Trnava BT-podpora v nezamest. 177,81 

 Granty a transf. CELKOM 488102,31 

 

Poskytovateľ Účelové určenie  Suma prijatých 
prostriedkov v 

EUR 

OU Trnava KT-vybavenie škol.jedální 5000 

Slovenská agentúra ţiv.prostredia  KT-Záţitková zóna Rybníček 5000 

Environmentálny fond KT-protipovodňové opatrenia 102121 

Trnavská vodárenská spol. KT-splašková kanalizácia 119293,88 

Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja ... 
 
 
 
vidi 
 

KT-Kátlovce IBV pri druţstve 
 
 

212648,55 

SPOLU:  444063,43 

BT- bežné transfery, KT – kapitálové transfery,  

 

10.2. Poskytnuté dotácie 

        

 V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu obce: 
 

Ţiadateľ dotácie Suma poskytnutých 

fin.prostriedkov 

 

Suma skutočne 
pouţitých 
fin.prostriedkov 

Rozdiel 

(stĺ.2-

stĺ.3) 

Futbalový klub - beţné výdavky 7000 7000 0 

JDS Kátlovce – beţné výdavky 0 0 0 

  Obec Kátlovce poskytla dotáciu z rozpočtu obce na rozvoj športu v obci 7000,-€  TJ   FC 
  Kátlovce a 500,- € JDS Kátlovce. Z dôvodu pandemickej situácie JDS Kátlovce dotáciu 
  nepouţila a vrátila ju do pokladne obce. 
  Dotácia vo výške 7000,- € bola k 31.12.2021 zúčtovaná. 



 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021 

- budovanie MK – Kátlovce  časť obce Lipina 

- Kátlovce – IBV   (voda + kanalizácia) 

- vybudovanie kanalizácie – Dolný koniec 

- Základná škola Kátlovce – zadný dvor 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti        

 Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch : 

-  Revitalizácia verejnej plochy zelene v centre obce Kátlovce 

-  rekonštrukcia miestnej komunikácie od sochy sv. Floriána po ZŠ 

-  realizácia I. etapy protipovodňových opatrení 

-  rozšírenie kamerového systému v obci 

-  projekt Zberný dvor Kátlovce (nákup techniky, stavebné práce) 

-  vybudovanie detského ihriska 

-  realizácia umelého osvetlenia – areál TJ FC Kátlovce 

     

10.5  Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia     

Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 
 
 
10.6  Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 
 
Obec nemá vedomosť o ţiadnych významných rizikách, ktoré by jej hrozili. 
 
Výročná správa je vyhotovená v zmysle § 20 a 22b Zák. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. 

Pre informácie, ktoré nie sú v tejto výročnej správe uvedené, nemá obec obsahovú náplň. 

 

Vypracovala: Bc.Jarmila Jurkasová                                    Schválil: Pavol Johanes-starosta 

Predkladá : Pavol Johanes  – starosta obce 
 
 
V Kátlovciach,  dňa 12.2.2021 
 
 
Prílohy 
 

 Výrok audítora k účtovnej závierke 

 Individuálna účtovná závierka:  Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky (textová 
časť, tabuľková časť) 


