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Rekonštrukcia chodníka pri Florianovi 

 

 
Rekonštrukcia budovy požiarnej ochrany – nová fasáda PO 

  



1. Úvodné slovo starostu obce 

 

Vážení spoluobčania, 

 

    ešte stále sa nachádzame takpovediac v štartovacej zóne do nového roka. Preto 

v úvode môjho príhovoru mi dovoľte, aby som Vám a Vašim rodinám zaželal do 

nového roka 2018 všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia, lásky, osobných a pracovných 

úspechov a veľa dobrých medziľudských vzťahov. Prajem Vám hojné Božie 

požehnanie, dobrých susedov, priateľov a najmä pokoj vo Vašich rodinách. Nech 

tento rok 2018 je pre Vás rokom hojnosti, aby ste sa tešili zo svojich úspechov. 

 

Milí spoluobčania, 

 

     dušou každej obce sú jej občania, ktorí jej dávajú život svojou prácou, svojimi 

dobrými postojmi, postrehmi, či nápadmi. Lebo len tak môže obec napredovať a 

rozvíjať sa. Viem, že každému z Vás záleží na našej rodnej obci a som presvedčený, že 

len spoločným riešením problémov a vzájomnou komunikáciou môžeme dané 

ťažkosti vyriešiť a prekonať ich.     

     V priebehu roku 2017 sa v našej obci narodilo 9 detí. Prisťahovalo sa 16 obyvateľov 

a odsťahovalo sa 25 občanov. Zomrelo 16 spoluobčanov, ktorým dnes patrí naša 

spomienka a veľká vďaka za to, čo urobili počas svojho života. V úvode tohto roku 

máme v obci spolu 1153 obyvateľov. 

     Počas roku 2017 obecné zastupiteľstvo rokovalo 7 krát. Som presvedčený, že 

poslanci OZ urobili veľa zodpovednej práce a veľa dobrých rozhodnutí pre našu obec. 

Ďakujem im za dobrú spoluprácu. Touto cestou chcem poďakovať za výbornú 

spoluprácu aj pracovníkom obce, predstaviteľom všetkých inštitúcií v obci, 

predsedom a členom dobrovoľných organizácií za množstvo spoločných podujatí 

a akcií. V neposlednom rade chcem srdečne poďakovať každému z Vás, milí občania, 

ktorí ste v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku našej obci, 

za Vašu spoluprácu, pomoc a reprezentáciu našej obce. Vyslovujem Vám všetkým 

úprimné ďakujem a očakávam aj v tomto roku naďalej dobrú spoluprácu pre rozvoj 

našej obce Kátlovce. 

       Všetci dobre vieme, že je ešte veľa práce, ktoré by sme chceli v obci realizovať, 

veľa plánov, stále je čo budovať, vykonať rôzne rekonštrukcie, a popri tom nesmieme 

zabúdať na spoločné stretnutia a kultúrno-spoločenské podujatia. No vieme aj to, že 

bez finančných prostriedkov sa to nedá. Preto sa snažíme zapájať sa a získavať 

finančné prostriedky v rámci podaných projektov a výziev, ktoré sú financované či už 

z prostriedkov Európskej únie, alebo štátu. Môžem konštatovať, že nielen za tento rok, 

ale aj za minulé obdobie, všetky väčšie práce v obci boli realizované na základe 

získaných finančných prostriedkov z iných zdrojov. Spoločnými silami sa nám 



podarilo vykonať veľa skvelých prác, na ktoré som s Vami hrdý a zároveň sa naša 

obec stáva krásnym domovom pre mladých i starších občanov.  

      Záverom mi dovoľte Vám od srdca zaželať len všetko dobré a všetkým ešte raz 

srdečná vďaka.   

         

      

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: ww.katlovce.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 
Starosta obce: Pavol Johanes 

 
Zástupca starostu obce: Ing. Peter Drobný 

 
Hlavný kontrolór obce: Daniela Strečanská 

 
Obecné zastupiteľstvo:                        Ing. Peter Drobný, Mgr.  Jana Kuracinová, Jozef Rajnic,  
                                                                 Roman Krchnár, Július Kostolanský, Ing. Peter 
                                                                 Martinovič,  Ing.Adrien Pastorková, Ladislav Šimončič, 
                                                                 Lukáš Hlavatovič 
 

Obecný úrad : 
 
Bc.Jarmila Jurkasová – ekonómka obce 
p. Jarmila Remenárová – mzdová účtovníčka 
p. Michal Čapkovič – referent OU 
p. Stanislava Deštíková – upratovanie  
p. Marek Hlavatovič – správa zberného dvora a VZ (do 31.8.2017) 

 

                                                                   
  



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. Kamila Gažová do 31.7.2017 
                                 Mgr. Elena Kátlovská od 1.8.2017 
 
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 
služieb pre občanov, podnikateľov a návštevníkov obce, chrániť okolitú prírodu 
a životné prostredie 
 

 Vízie obce 

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

- Rekonštrukcia chodníka v časti dolný koniec 

- Rekonštrukcia kultúrneho domu 

- Zhotovenie nového ústredného kúrenia v požiarnej zbrojnici 

- Rozšírenie kamerového systému v obci 

- Rekonštrukcia knižnice 

- Rekonštrukcia kultúrneho domu 

- Nákup technológie na zberný dvor a rozšírenie jeho stavebnej časti 

- Výmena podláh v telocvični 

- Naďalej sa aktívne zapájať do výziev a získať finančné prostriedky z EU a štátnych 

dotácií  

 

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

mailto:materskaskolakatlovce@gmail.com


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

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 leží v Podunajskej nížine na Trnavskej pahorkatine, v plytkej doline potoka 

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

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

pokrytý mocnými zloženinami spraše. Okrem malých lužných porastov v doline je odlesnený. 

V chotári prevládajú  hnedozemné lužné 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 leží v nadmorskej výške asi 180 m. V 

chotári Kátloviec je nadmorská výška v rozpätí 168 až 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 župa 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 náboženského významu : väčšina obyvateľov obce vyznáva 
rímsko – katolícku vieru. 
 
Vývoj počtu obyvateľov¨: 
 

K 31.12.2010 1141 

K 31.12.2011 1144 

K 31.12.2012 1148 

K 31.12.2013 1160 

K 31.12.2014 1167 

K 31.12.2015 1174 



K 31.12.2016 1169 

K 31.12.2017 1153 

 

 
5.3 Ekonomické údaje 
 
Nezamestnanosť v obci k 31.12.2017:  
 
V obci bolo evidovaných 15 občanov dlhodobo nezamestnaných, z toho bolo 9 žien a 6 mužov.  
 
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 leží v Podunajskej nížine, 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 už o spomenutú kalváriu s ukrižovaným 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, že ju dal v roku 1812 postaviť Ján Chorvatovič. 
Sv. Florián je uctievaný ako patrón proti nebezpečiu vody, povodniam, tiež suchu 
a búrkam a neskôr aj ohňu. Stal sa patrónom hasičských spolkov a združení. Býva 
zobrazený v odeve rímskeho vojaka so štítom v ruke a s prilbou na hlave. V ruke drží 
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 manželkou 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 príležitosti 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 života prežil 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 2017 

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 týždňa poskytuje zdravotnú starostlivosť praktická 

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

Augustín, 2-krát do týždňa lekár pre deti a dorast MUDr. Sviežený a 1-krát do týždňa 

MUDr. Bohumil Navrátil – ženský lekár. 

 
6.3 Sociálne zabezpečenie 
 
Sociálne služby  môže  záujemcom  zabezpečiť  obec  prostredníctvom  



opatrovateľskej služby v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku 

sociálnom. V súčasnosti ani jeden občan nepožaduje od obce zabezpečenie 

opatrovateľskej služby. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

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

 

 

6.4 Kultúra 

 

Spoločenský a kultúrny život 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 združenie 

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

hasičský zbor, Chrámový spevokol. 

Medzi pravidelné podujatia patrí  

 Vítanie nového roka 

 Ples základnej i materskej školy 

 Fašiangové tradície – Pochovávanie basy 

 Súťaž vo varení gulášu 

 Stavanie mája 

 Deň matiek 

 Juniáles PZ 

 „Žijeme spolu“ – deň plný hier a zábavy pre deti i dospelých 

 Rybárske preteky 

 Hasičská súťaž  

 Posedenie s dôchodcami „MESIAC ÚCTY K STARŠÍM“ 

 Adventná nedeľa spojená s Mikulášom 

 Stolnotenisový turnaj 

 

6.5. Hospodárstvo 
        
 Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci sú: 
 
- Obchod s potravinami a zmiešaným tovarom 919 55 Kátlovce č. 20, tel. 033/5576295 

- Obchod s potravinami a zmiešaným tovarom  COOP Jednota, SD Trnava prevádzka 

  Kátlovce č. 178,   tel. 033/5576117 

- Plynex Kátlovce 

- kvetinárstvo KAM-LA  

- Hill site spol. s r.o. 

- STODEM Kátlovce 

- Andrej Švec – AUTOLAK 

- Slovenská pošta 

 



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

v obci nachádza poľnohospodárske družstvo. 

Poľnohospodárske družstvo Kátlovce bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi 

19.12.1992. Hlavným predmetom činnosti družstva 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 žijúcim 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 môže 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 2017 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 bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný 

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

operácie. 

Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.  312/2016  zo 
dňa 16.12.2016 ako vyrovnaný : 
 
Zmeny rozpočtu: 
 
1. zmena rozpočtu dňa 15.2.2017 uznesením  338/2017,  č. 342/2017, 
2. zmena rozpočtu dňa 26.4.2017 uznesením č.  363/2017, 374/2017, 
3. zmena rozpočtu dňa 28.6.2017 uznesením č.  422/2017, 
4. zmena rozpočtu dňa 30.8.2017 uznesením č.  438/2017, 450/2017, 
5. zmena rozpočtu dňa 25.10.2017 uznesením č. 473/2017, 
6. zmena rozpočtu dňa 13.12.2017 uznesením č.  504/2017, 507/2017 
 

  



Príjmy :      767419 
Výdavky :   767419 
 
 

7.1.  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017 

Plnenie príjmov za rok 2017 

 

 ROZPOČET 

2017 

 

ROZPOČET 

2017 

po zmenách 

Skutočné 

plnenie 

príjmov/ 

čerpanie 

výdavkov k 

31.12.2017 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov 

PRÍJMY  CELKOM 767419 910436,25 889991,25 97,75 

Z toho     

Bežné príjmy 

 

755419 817995,21 817709,97 99,97 

Kapitálové príjmy 12000 27000 15000 55,56 

Finančné príjmy 0 65441,04 57281,28 87,53 

Vlastné príjmy RO 

Mimorozp.prostr.RO 

0 

0 

0 

0 

8033,97 

19971,82 
0 

 

Čerpanie výdavkov za rok 2017 

 ROZPOČET 

2017 

 

ROZPOČET 

2017 

po zmenách 

Skutočné 

plnenie 

príjmov/ 

čerpanie 

výdavkov k 

31.12.2017 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov 

VÝDAVKY CELKOM 

 

767419 910436,25 861154,82 94,59 

Z toho 

 

 

 

   

Bežné výdavky obec 303559 352218,45 312834,30 88,82 

Bežné výdavky ZŠ 380132 413337 414561,52 100,3 

Kapitálové výdavky 43079 104231,80 93110,80 89,33 

Finančné operácie 40649 40649 40648,20 100 
 

 

 

 

 

 

 



7.2.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 

 
Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 v € 

  OU ZŠ spolu 

bežné príjmy + príjmy ZŠ 817709,97 8033,97 825743,94 

kapitálové príjmy 15000 0 15000 

Príjmy spolu 832709,97 8033,97 840743,94 

  
   bežné výdavky + výdavky ZŠ 312834,30 414561,52 727395,82 

kapitálové výdavky   93110,80 0 93110,80 

Výdavky spolu 405945,10 414561,52 820506,62 
Prebytok/schodok bež. a kap. 
rozpočtu 

  
20237,32 

  
   finančné operácie príjmov 57281,28 0 57281,28 

finančn operácie výdavkové 40648,20 0 40648,20 

Finančné operácie spolu 16633,08 0 16633,08 

  
   Vylúčenie z prebytku 
  

-6929,14 

  
   Upravené hospodárenie 

  
29941,26 

 

Výsledok hospodáreni obce vypočítaný podľa § 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 platnom znení vo výške 20237,32 

znížený o nevyčerpané prostriedky ŠR  vo výške 6929,14  a to : 

- 6780 ,-€  nevyčerpané prostriedky Základnej školy s MŠ  Kátlovce z KŠU Trnava 

- 149,14 € nevyčerpané prostriedky OU Ta-na COO 

a upravený o prebytok  fin. operácií vo výške  16 633,08 €. 

Tieto finančné prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku 2017 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. 

V zmysle § 15, ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

obec vytvára rezervný fond vo výške schválenej obecným zastupiteľstvom. 

Minimálny ročný prídel je 10 % z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka 

Tvorba RF       29941,26 € 

 

  

 



 

7.3.  Rozpočet na roky 2018 - 2020        

 
EUR EUR EUR 

 
2018 2019 2020 

Bežné príjmy 810986 810986 810986 

Kapitálové 
príjmy 

0 0 0 

FO 15000 15000 15000 

SPOLU  
príjmy 

825986 825986 825986 

 
 

 
EUR EUR EUR 

 
2017 2018 2019 

Bežné 
výdavky 

325946 325946 325946 

Kap. výdavky 18814 18814 18814 

FO 41196 41196 41196 

Bež.výdavky 
ZŠ 

440030 440030 440030 

SPOLU  
výdavky 

825986 825986 825986 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva        

8.1.  Majetok 

MAJETOK - AKTÍVA 

 

 

Vybrané ukazovatele 

Rok 2015 

€ 

Rok 2016 

€ 

Rok 2017 

€ 

Dl. nehmotný majetok 0 0 5509,33 

Dl.hmotný majetok 2120278,39 2140958,50 2120857,68 

Dl.finančný majetok 334993,03 334953,48 334953,48 

Zásoby 6441,38 6390,25 6645,78 

Pohľadávky 2525,02 1448,57 3341,37 

Finančný majetok 135651,56 121984,21 110940,16 

Posk.návr.výpomoce 0 0 0 

Ostatné aktíva 673203,12 649491,11 533193,25 

Aktíva celkom 3 273 092,50 3 255 226,12 3115441,05 
 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 



Ostatné aktíva – jedná sa o zníženie zostatkovej ceny majetku odovzdanej do správy školy 
z dôvodu odpisovania. 
 
 
8.2.  Zdroje krytia  -  PASÍVA 
 

Vybrané ukazovatele Rok 2015 

€ 

Rok 2016 

€ 

Rok 2017 

€ 

Fondy účt.jedntoky 0 0 0 

Výsledok hospodárenia 51995,84 85522,36 78460,25 

Dlhodobé záväzky 368223,86 352156,61 340397,24 

Krátkodobé záväzky 89204,24 103541,54 59402,06 

Ostatné pasíva 0 0 0 

Bankové úvery 143894 119654 98774,00 

Rezervy 1800 1800 2300 

Nevysp.výsl.hos. z min. roku 1490523,99 1542519,83 1536392,50 

Zúčt.medzi subj.VS 43764 6652,76 6929,14 

Výnosy bud.období 1627807,65 1587500,10 1536906,94 

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

PASÍVA CELKOM 3 273 092,50 3 255 226,12 3115441,05 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
Pokles záväzkov (úvery ŠFRB + bankové úvery) súvisí so splátkami úverov a splátkami  
do ŠFRB. 

 
8.3.  Pohľadávky 

Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota 
k 31.12. 2016 

Hodnota 
k 31.12. 2017 

Pohľadávky v lehote splatnosti v tom 1448,57 3341,37 

Pohľadávky so zost dobou splatnosti do 1 roka 1448,57 3341,37 

SPOLU 1448,57 3341,37 

 

8.4.  Záväzky 

Záväzky podľa doby splatnosti Hodnota k 31.12. 2016 Hodnota 
k 31.12.2017 

Záväzky v lehote splatnosti z toho 455698,15 399799,30 
 

Záväzky so zost dobou splatnosti do 1 
roka 

103541,54 59402,06 

Záväzky so zost dobou splatnosti 
dlhšou ako 5 rokov 

352156,61 340397,24 



SPOLU 455698,15 399799,30 
 

 

9. Hospodársky výsledok za rok 2017 - vývoj nákladov a výnosov  

  

  2015 2016 2017 

Č.skup. Spotrebované náklady SPOLU SPOLU SPOLU 
50 Spotrebované nákupy 71111,89 63641,62 59965,52 

501 Spotreba materiálu 39136,23 34630,26 36091,11 

502 Spotreba energie 31975,66 29011,36 23874,41 

51 Služby 153693,27 114032,18 72660,97 

511 Opravy 59967,59 17963,61 19437,00 

512 Cestovné 1542,50 1180,96 1442,07 

513 Náklady na reprezentáciu 3064,61 2678,55 3129,58 

518 Ostatné náklady 89118,57 92209,06 48652,32 

52 Ostatné náklady 117459,44 130631,52 133440,45 

521 Mzdové náklady 84666,48 94707,57 96946,74 

524 Zákonné sociále poistenie 29664,99 32461,07 32896,27 

527 Zákonné sociálne náklady 3127,97 3462,88 3597,44 

53 Dane a poplatky 137,50 601,18 714,83 

538 Ostatné dane a poplatky 137,50 601,18 714,83 

54 Ostatné náklady na 
prev.činnosť 

5797,09 8389,55 9763,95 

541 Zostat.cena dlh.predaného 
majetku 

0 0 0 

545 Ostatné pokuty,penále 8,21 0 0 

548 Ostatné náklady na prev.činnosť 5554,55 7996,73 9370,64 

549 Manká a škody 234,33 392,82 393,31 

55 Odpisy, rezervy, .... 103131,64 102068,59 80522,00 

551 Odpisy dlh. nehm. a hmot 
majetku 

101331,64 100268,59 78222,00 

553 Tvorba rezerv 1800 1800 2300,00 

56 Finančné náklady 20824,35 20256,83 18975,11 

562 Úroky 15176,47 13598,80 12547,63 

568 Ostatné finančné náklady 5647,86 6658,03 6427,48 

58 Náklady na transfery 168998,63 149919,88 162000,62 

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

159113,50 141346,88 149335,62 

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

0 0 0 

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

9885,13 8573 12665,00 

 Náklady SPOLU 641153,81 589541,35 538043,45 

 
 
 
Č.sku
p 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok  
hospodárenia 

2015 
SPOLU 

2016 
SPOLU 

2017 
SPOLU 

60 Tržby za vlastné výkony 15013,15 14265,59 13022,10 



602 Tržby z predaja služieb 15013,15 14265,59 13022,10 

604 Tržby za tovar-výnosy 0 0 0 

63 Výnosy z poplatkov 393856,59 455982,22 464098,52 

632 Daňové výnosy samosprávy 386592,85 450282,72 437646,89 

633 Výnosy z poplatkov 7263,74 5699,50 26451,63 

64 Ostatné výnosy z prev.činnosti 79489,03 54248,16 54435,13 

641 Tržby z predaja dlh. 
hmot.majetku 

0 2350 0 

645 Ostatné pokuty,penále a úroky 
z om. 

102 0 0 

648 Ostatné výnosy z prev.činnosti 79387,03 51898,16 54435,13 

65 Zúčtovanie rezerv 1800 1800 1800 

653 Zúčt. ostatných rezerv 
z prev.činnosti 

1800 1800 1800 

66 Finančné výnosy 12,16 18,21 23,42 

662 Úroky 12,16 18,21 23,42 

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

202980,47 148752,70 83128,95 

693 Výnosy samosprávy z bež. 
transferov 

83909,76 46926,76 10519,23 

694 Výnosy samosprávy z kap.transferov 111622,88 88936,10 64626,65 
 

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

0 5904 392 

698 Výnosy sam.z kap.transf.mimo VS 81,62 0 0 
 

699 Výnosy samospr. Z odvodu 
rozp.príjmov 

7366,21 
 

6985,84 7591,07 

 VÝNOSY  SPOLU 693151,40 675066,88 616508,12 

591 Splatná daň z príjmov 1,75 3,17 4,42 

 Výsledok hospodárenia po zdanení 51995,84 85522,36 78460,25 

 
Výsledok hospodárenia za rok 2017 v čiastke 78460,25 € bude preúčtovaný na účet 428 –  
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a vysvetlením významných rozdielov : 
 
Náklady v roku 2017 s porovnaním na rok 2016 boli o 51497,90 € nižšie. Výrazný rozdiel je 
v skupine 518- SLUŽBY, kde oproti minulému roku boli náklady nižšie o 43556,74 €. Rozdiel 
vznikol z dôvodu, že obec obdržala v roku 2016 z Environmentálneho fondu dotáciu na 
projekt „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom obci Kátlovce“ vo výške 29 311,20 
€. 
 
Výnosy v roku 2017 sú s porovnaním roku 2016 nižšie o 58558,76 €. Výrazný rozdiel je  
v skupine 63- Výnosy z poplatkov, kde sú výnosy v roku 2017 vyššie oproti minulému roku 
o 8116,30 €. 
 

 

10. Ostatné dôležité informácie          

10.1. Prijaté granty a transfery         



V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 
transferov 

Suma prijatých 
prostriedkov v 

EUR 

Min.vnútra SR Bratislava BV na REGOB a úsek adries 422,41 

Min.dopravy, výstavby Bratislava BV na úsek stavebného poriadku 1094,61 

Min.dopravy, výstavby Bratislava BV na sek dopravy 50,85 

Okresný úrad Trnava BV na životné prostredie 109,62 

OU Trnava BV-COO 149,14 

OÚ Trnava BV na voľby 568,30 

OU Trnava BV-pre Základnú školu s MŠ 286810 

OÚ Trnava BV na dopravné 986 

UPSVaR Trnava BV-podpora v nezamestnanosti 455,58 

VUC Trnava BV-dotácie na realiz.projektov 2922 

Dobrovoľná pož.ochrana BA BV-mat.tech.vybavenie PO 5000 

Min.vnútra SR Bratislava KV- Kamerový systém pre obec 15000 

Granty a transf. spolu 313568,51 

BV- bežné výdavky, KV – kapitálové výdavky, 

10.2. Poskytnuté dotácie 

 V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce: 

Žiadateľ dotácie Suma 
poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

Rozdiel 
(stĺ.2 - 
stĺ.3 ) 

Futbalový klub - bežné výdavky 7000 7000 0 

JDS Kátlovce – bežné výdavky 500 500 0 

Farský úrad Kátlovce – bežné výdavky 5000 5000 0 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2017 

- Rozšírenie kamerového systému v obci 

- Rozšírenie verejného osvetlenia – Družstevná ulica 

- Začiatok výstavby chodníka od č.d. 34 do č.d. 103 



10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch : 

- revitalizácia verejných priestranstiev 
-rekonštrukcia budovy OU+ KD (zateplenie, fasáda) 
- Rozšírenie kamerového systému v obci 
- rekonštrukcia chodníka 
- rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice 
- rekonštrukcia budovy obecnej knižnice 
- rekonštrukcia elektrorozvodov v budove ZŠ s MŠ 
- výstavba futbalových tribún 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

-, 10.6. Významné riziká a neistotJ;, ktonjm je účtovná jednotka vystavená 

• Súdny spor -vymáhanie úhrady nájomného Ing. Lukáš Manca a Martina Mancová
právny spor v riešení na Okresnom súde v Trnave 

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 
Predkladá : Pavol Johanes - starosta obce 

V Kátlovciach, dňa 7.2.2018 

Prílohy 

• Výrok audítora k účtovnej závierke 

Schválil: Pavol joha~0 

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