
 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE KÁTLOVCE 

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kátlovciach 

č. 1/2023 konaného 01.03.2023 o 17:00 hod. 

v pracovni starostu Obce Kátlovce. 

Zasadnutie v zmysle Zákona č. 369/90 Z.z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov. 

 

 

Celkový počet poslancov:        9 

Starosta obce:    Mgr. Dalibor Minarovič     

Počet prítomných poslancov:   6 

Ospravedlnený: 3 poslanci: Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Ivan Švec, Mgr. Jana Kuracinová    

Prizvaní: hlavná kontrolórka obce Kátlovce                                     

Hostia:  občania obce Kátlovce                                                                                    

  

Poštou aj emailom poslanci obdržali program rokovania, ktorý bol zverejnený aj na 

úradnej tabuli a tiež na webovej stránke obce:  

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia 

3. Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2022  

4. Úprava rozpočtu  

5. Správa o výsledku inventarizácie  

6. Žiadosti o odpredaj obecných pozemkov  

7. Schválenie zápisov kroniky obce za rok 2021 

8. Plán akcií na 1. polrok 2023  

9. Žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu  

          10. Rôzne  

          11. Návrh uznesenia.   

          12. Záver. 

 

k bodu programu č. 1  

Otvorenie     

 Starosta obce privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, kontrolórku obce a občanov 

obce Kátlovce. Skonštatoval, že na rokovaní je prítomných 6 poslancov obecného zastupiteľstva 

z celkového počtu 9 poslancov a teda že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanci 

Mgr. Kuracinová, Ing. Švec a Ing. Drobný sa ospravedlnili. 



 

Za zapisovateľa zápisnice určil pracovníka obce p. Michala Čapkoviča a za overovateľov 

zápisnice určil poslancov p. Petra Sorentínyho a  p. Lukáša Hlavatoviča. 

 

K uvedeným bodom programu navrhol vzhľadom k zúčastneným občanom bod č. 9 

prerokovať po bode č. 2  pričom zostane označenie bodov zachované a zároveň navrhol 

vypustiť bod č. 11 „Návrh uznesenia“, nakoľko návrhy jednotlivých uznesení budú čítané 

a schvaľované počas zasadnutia. Ďalšie návrhy k doplneniu programu zo strany poslancov 

neboli vznesené. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 1/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 

s navrhnutými vyššie uvedenými zmenami  

 

k bodu programu č. 2  

Kontrola Uznesení z minulého obecného zastupiteľstva  

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2022 boli vytýčené úlohy, ktoré sú plnené 

priebežne. Zápisnica z uvedeného obecného zastupiteľstva bola riadne zverejnená na webovej 

stránke obce.  Povinné náležitosti vyplývajúce z jednotlivých uznesení najmä z bodu č. 14 

Žiadosti o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce  - uznesenia č. 37, 38, 39, 40,  a 41/2022, boli 

splnené a schválenie zámeru bolo riadne zverejnené. Odporučenia, ktoré boli k daným bodom zo 

strany zastupiteľstva adresované starostovi boli v podstate splnené. Niektoré  z nich boli súčasťou 

podkladov, ktoré boli poslancom zaslané spolu s pozvánkou, ďalšie budú prerokované pri bodoch 

dnešného programu.      

Z diskusie, odporúčaní a podnetov starosta informoval:  

–Seniori – pomoc seniorom vývozy, v prípade požiadania je obec v tomto smere plne nápomocná 

v januári sa 1x realizoval odvoz vianočných stromčekov v podstate pre celú obec, kde bolo 

vyzbieraných do 30 kusov. V budúcnosti plánujeme obdobný zber realizovať raz za týždeň počas 

celého januára. 15. 2.  VČS MO JDS - požiadavka na vytvorenie zázemia na spoločné stretávanie 

sa, hľadáme v obci vhodné priestory, ktoré by vyhovovali aj JDS.  

-Parkovanie automobilov na komunikáciách, starosta sa snažil osloviť všetkých, ktorí boli 

spomenutí na predchádzajúcom zasadnutí OZ, vo viacerých prípadoch sa podarilo zjednať 

nápravu. 

-Dopravné značenie zákaz státia na „Družstevnej ulici“ v tejto aj v predtým uvedenej veci starosta 

kontaktoval dopravného inžiniera na KDI v Trnave, kde nie sú prístupný schvaľovať dopravné 

značenie zákaz státia, odporúčajú využívať ustanovenia zákona o cestnej premávke, ktoré určuje 

minimálne rozmery voľnej komunikácie a v prípade porušenia odporúčajú kontaktovať miestne 

príslušné OO PZ na riešenie podozrenia z priestupku. K uvedenej veci zaslali metodiku, ktorá je 

k dispozícií na obci. Na základe stretnutia s predsedom PZ p. Suchánkom v iniciatíve starosta 

pokračuje. 



Odkúpenie pozemkov v správe SPF, v danej lokalite je potrebné vysporiadať pozemky v správe 

SPF, ktoré je potrebné vyriešiť ešte pred realizáciu druhej etapy protipovodňových opatrení. 

Žiadosť na ďalšie pozemky budú riešené následne. Treba počítať s faktom, že SPF predáva 

pozemky za trhovú cenu. 

Odvoz hliny z „hnojiska“ PD Kátlovce je možné v súčasnej dobe realizovať len svojpomocne 

s dostupnými obecnými prostriedkami. 

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 2/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie správu starostu obce o kontrole plnenia 

uznesení z minulého obecného zastupiteľstva a informácie o podnetoch od občanov. 

 

 

k bodu programu č.9  

 

Žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu 

Dňa 23. 02. 2023 požiadal L. Cyprich. bytom Trnava žiadosť o nájom obecného bytu z dôvodu 

drahých podnájmov v Trnave. Nakoľko v súčasnej dobe obec Kátlovce nedisponuje žiadnym 

voľným bytom, uvedenú žiadosť obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie a bude ju evidovať. 

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 3/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie žiadosť L. Cypricha, bytom Trnava 

o pridelenie obecného nájomného bytu. 

 

k bodu programu č.9  

 

Žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu 

Dňa 09. 01. 2023 bola obci Kátlovce ohlásená kontrola zo ŠFRB, kde na základe ich žiadosti bolo 

potrebné poskytnúť v elektronickej podobe rôzne dokumenty, (zmluvy, VZN...), ktoré obec 

naskenovala, a zaslala kontrolnej skupine na ŠFRB. Samotná kontrola prebehla 19. januára 2023, 

kde sa  kontrolná skupina zamerala na jednotlivé zmluvy, poradovník  a iné dokumenty 

v súvislosti s prideľovaním nájomných bytov.  

Dňa 30. 01. 2023 obec obdržala Návrh čiastkovej správy z finančnej kontroly na mieste, z ktorého 

je možné vysloviť záver, že obec Kátlovce pri prijímaní žiadostí neskúma stav žiadateľov 

a nezohľadňuje prednostný nárok určenej skupiny obyvateľov na vybrané byty (3x jednoizbový 

byt – v každom bytovom dome po jednom) so špeciálnym režimom, ktoré boli zriadené na základe 

vyplývajúcej podmienky poskytnutia úveru a dotácie. Uvedené zdravotné postihnutia sú 



vyšpecifikované v prílohe č. 2 Zákona č. 443/2010 Zákona o dotáciách na rozvoj bývania 

a sociálnom bývaní. Z uvedeného dôvodu bolo vyhotovené tlačivo, v ktorom sú vypísané 

vyšpecifikované postihnutia v zmysle horeuvedenej prílohy, a ktoré musí potvrdiť lekár a na 

základe pozitívneho potvrdenia bude žiadateľ  zaradený do špeciálneho zoznamu (čo bolo tiež 

podnetom vyplývajúcim z kontroly). Uvedené tlačivo je zverejnené na stránke obce, a tiež bolo 

dňa 27. 01. 2023 o 13.57 zaslané na email karinka0404@gmail.com.  Dňa 28. 02. 2023 bolo 

doručené potvrdenie, ktoré zaslala p. Jankura, kde pri jednej z dcér sú vyznačené dve diagnózy, 

čím  žiadateľka získava prednostný nárok na pridelenie nájomného bytu so špeciálnym režimom.  

Keďže k dátumu 31. 03. 2023 končia nájomné zmluvy v dvoch takýchto bytoch je potrebné na 

základe výstupu z kontroly a usmernenia kontrolnej skupiny zo ŠFRB jednu zmluvu nepredĺžiť, 

uvedený byt uvoľniť a prideliť žiadateľke.  Jednotlivé žiadosti starosta predložil v abecednom 

poradí.   

Žiadosť M. Hrušovského, bytom Kátlovce ... , o predĺženie nájmu  v bytovom dome  č.347, byt. č 

1. 

 

Žiadosť P. Šimončiča,  bytom Kátlovce ..., o predĺženie nájmu  v bytovom dome  č.339, byt č. 1. 

 

V následnej diskusii poslanci obecného zastupiteľstva hľadali spôsob, akým rozhodnúť, ktorému 

z uvedených dvoch žiadateľov nebude predĺžená zmluva o nájme bytu a možnosti kompenzácie 

prostriedkov vynaložených do bytu zo strany nájomníka. Napokon sa rozhodli, nakoľko neboli 

prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva, že riešenie odložia na ďalšie rokovanie 

obecného zastupiteľstva s predbežným termínom 15.03.2023 a predĺženie nájomných zmlúv vzali 

na vedomie.  

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 4/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie žiadosť M. Hrušovského, bytom Kátlovce 

... o predĺženie nájmu  v bytovom dome  č.347, byt. č 1. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 5/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie žiadosť P. Šimončiča,  bytom Kátlovce ... 

o predĺženie nájmu  v bytovom dome  č.339, byt č. 1. 

 

 

mailto:karinka0404@gmail.com


k bodu programu č.9  

 

Žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu 

Pani D. Jankura, bytom Kátlovce požiadala o pridelenie obecného nájomného bytu ku ktorému 

dňa 28.02.2023 doložila potvrdenie, že jedna z dcér, s ktorými bude bývať v byte má viac 

zdravotných postihnutí uvedených  v Prílohe č. 2 k zákonu 443/2010 Z.z., čím spĺňa nárok na 

prednostné pridelenie bytu s osobitným režimom. Nakoľko ani po prerokovaní žiadostí M. 

Hrušovského a P. Šimončiča o predĺženie nájomných zmlúv obec Kátlovce nedisponuje žiadnym 

voľným bytom, uvedenú žiadosť obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie a uvedená žiadosť bude 

prerokovávaná na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 6/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie žiadosť Pani D. Jankura, bytom Kátlovce  

o pridelenie obecného nájomného bytu a jej doloženie potvrdenia, že jedna z dcér, s ktorými má 

bývať v byte má viac zdravotných postihnutí uvedených  v Prílohe č. 2 k zákonu 443/2010 Z.z., a 

tým spĺňa nárok na prednostné pridelenie bytu s osobitným režimom. 

 

k bodu programu č. 9  

 

Žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu  

Žiadosť J. Jamricha, bytom  Kátlovce ..., o predĺženie nájmu  v bytovom dome  č.339, byt č. 7. 

Poslanci obecného zastupiteľstva uvedenú žiadosť schválili. 

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 7/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach schvaľuje žiadosť J. Jamricha,  Kátlovce ..., o predĺženie 

nájmu  v bytovom dome  č.339, byt č. 7. 

 

k bodu programu č. 3 

 

Správa  hlavného kontrolóra o plnení príjmov a výdavkov za rok 2022: 

 

Hlavná kontrolórka obce Daniela Strečanská predložila správu o plnení príjmov a výdavkov obce 

Kátlovce za rok 2022. V správe sa poslanci OZ podrobne oboznámili 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 1 381 914,72 € a plnenie výdavkov celkom správa uvádza vo výške 677 041,29 €. Kontrola 

pokladne a vedenia účtovnej evidencie bola vykonaná dňa 08.02.2023 a stav v pokladni bol 

3 941,16 €. Záverom správy kontrolórka obce uvádza, že kontrolou účtovníctva obce 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: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 8/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Kátlovce berie na vedomie a súčasne schvaľuje správu hlavného 

kontrolóra o plnení príjmov a výdavkov obce za rok 2022. 

 

k bodu programu č. 4  

Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenia č. 12/2022  1/2023 a 2/2023 

V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva sa oboznámili s rozpočtovými opatreniami obce a 

vzali na vedomie rozpočtové opatrenie č. 12/2022, č. 1/2023 a č. 2/2023. 

Rozpočtové opatrenia  12/2022, 1/2023, 2/2023,  

 

Príjem zo ŠR 

Školstvo  1320         na zvýšenie osobných nákladov 

   3500     škola v prírode 

   5250     lyžiarsky kurz 

   6000     prevod z predch. Roka 

  

Príjem referendum 674,57  + 340 =1014,57    výdaj  stravovanie , dohody , odmeny,   

           odvody vo výške 1014,57 

 

Príjem –refundácia odmien 674,75            výdaj odmeny a odvody 674,75 

 

Príjem prevod z fondu opráv  889,80              výdaj opravy a služby byty 9BJ-889,80 

 

Posudková činnosť (Sp.OU Cífer )  44 €  vypracované posudky – Uváček Ján, Jasenec Vladimír, 

Domanová Helena a Kostolanská Filoména 

HZ členské 270 € 

Poistka havarijná  302,26 € 

Nákup klávesnica + myš 19,50 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 



Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 9/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Kátlovce berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 12/2022, č.  

1/2023 a č. 2/2023 

 

k bodu programu č. 4  

 

Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 3/2023 

 

Príjem vozík 15 € 

Odpadové nádoby 24 € 

Recyklovanie odopadu – príjem za kovový odpad 61,50 € 

Dobropisy (elek. Energia + plyn r. 2022)  372,29 € 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 10/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Kátlovce schvaľuje rozpočtové opatrenie 3/2023 

 

 

k bodu programu č. 5 

 

Správa o výsledku inventarizácie: 

 

Predseda inventarizačnej komisie Michal Čapkovič informoval poslancov obecného zastupiteľstva 

o vykonaní inventarizácie. Inventarizačná komisia v dňoch 01.12.2022 – 25.01.2023 vykonala 

inventarizáciu obecného majetku. Skutočné stavy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

boli zisťované fyzickou inventúrou s následným spracovaním inventúrnych súpisov podľa 

jednotlivých inventárnych miest. Inventarizačnou komisiou nebol vyradený žiadny majetok obce. 

Poslanci OZ správu o inventarizácii dostali k nahliadnutiu a mohli sa s ňou oboznámiť. Poslanci 

obecného zastupiteľstva správu vzali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 11/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Kátlovce berie na vedomie správu predsedu inventarizačnej komisie 

o výsledku inventarizácie majetku obce Kátlovce a záväzkov k 31.12.2022 

 

 

 



k bodu programu č. 6  

 

Žiadosti o odpredaj obecných pozemkov 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že pri prevodoch majetku obce z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť 

majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu 

obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec 

zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach na svojom riadnom  zasadnutí dňa 15. 12. 2022 zobralo na 

vedomie žiadosť P. Kvetana s manželkou,  Kátlovce č. ...  o odpredaj pozemkov vo vlastníctve 

obce o celkovej výmere 118 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 8, písm e) 

Zákona č. 138/1991 ZB. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o parcelu reg. „C“ 

v k. ú. Kátlovce: parc. č. 4/96 o výmere 118 m2 druh pozemku ostatná plocha. Uvedená parcela 

bola odčlenená na základe GP č. 39/2022, vyhotoveným geodetom Ing. Jozefom Vlachovičom dňa 

23. 05. 2022 a úradne overeným Ing. Dagmar Melicherovou pod č. G1 – 720/2022 dňa 23.05.2022 

z obecnej parcely reg. „C“ v k. ú. Kátlovce parc.č. 4/35 druh pozemku ostatná plocha o výmere 

11768 m2  

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva prítomný žiadateľ doplnil informácie k svojej žiadosti a 

uviedol, že na uvedenom pozemku neplánuje vykonávať žiadnu stavebnú činnosť a využívať ho 

len ako záhradu.  

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 12/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie žiadosť P. Kvetana s manželkou,  

Kátlovce č. ... a schvaľuje zámer prevodu vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 8, písm e) Zákona č. 138/1991 ZB. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov pozemku vo vlastníctve obce parc. reg. „C“ v k. ú. Kátlovce, parc. č. 4/69 

druh pozemku ostatná plocha o výmere 118m², ktorá bola odčlenená na základe GP č. 39/2022, 

vyhotoveným geodetom Ing. Jozefom Vlachovičom dňa 16.05.2022 a úradne overeným Ing. 

Dagmar Melicherovou pod č. G1 – 720/2022 dňa 23.05.2022 z obecnej parcely reg. „C“ v k. ú. 

Kátlovce parc.č. 4/35 druh pozemku ostatná plocha o výmere 11768 m2.  

• Parcely susedia s  pozemkom vo vlastníctve kupujúceho. Vzhľadom k  nevyužiteľnosti pozemku 

na iné  účely a s  prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obec nemôže iným 

spôsobom účelne naložiť s  týmto prebytočným majetkom. 

• Kupujúci udržiava uvedený pozemok už dlhé obdobie. 

 

 

k bodu programu č. 6 

Žiadosti o odpredaj obecných pozemkov 

Žiadosť I. Strečanského,  Kátlovce č. ..., doručená 28. 02. 2023 o odpredaj pozemku vo vlastníctve 

obce, parcela reg. „C“ v k. ú. Kátlovce: parc. č. 15/10 o výmere 84 m2 druh pozemku vodná 

plocha. Uvedená parcela bola odčlenená na základe GP č. 3/2023, vyhotoveným geodetom Ing. 

Richardom Fančovičom dňa 25. 01. 2023 a úradne overeným Ing. Evou Sýkorovou pod č. G1 – 



118/2023 dňa 06. 02. 2023 z obecnej parcely reg. „C“ č. 15/3 a parcely registra „E“ č. 15/2 v k. ú. 

Kátlovce druh pozemku vodná plocha. 

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 13/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie žiadosť I. Strečanského o odpredaj 

pozemku  a schvaľuje zámer prevodu vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa podľa §9a, ods. 8, písm e) Zákona č. 138/1991 ZB. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. Jedná sa o parcely reg. „C“ v k. ú. Kátlovce: parc. č. 15/10 o výmere 84 m2 druh 

pozemku vodná plocha. Uvedená parcela bola odčlenená na základe GP č. 3/2023, vyhotoveným 

geodetom Ing. Richardom Fančovičom dňa 25. 01. 2023 a úradne overeným Ing. Evou Sýkorovou 

pod č. G1 – 118/2023 dňa 06. 02. 2023 z obecnej parcely reg. „C“ č. 15/3 a parcely registra „E“ č. 

15/2 v k. ú. Kátlovce druh pozemku vodná plocha.  

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Kátlovce považuje: 

• Parcely susedia s  pozemkom vo vlastníctve kupujúceho. Vzhľadom k  nevyužiteľnosti pozemku 

na iné  účely a s  prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obec nemôže iným 

spôsobom účelne naložiť s  týmto prebytočným majetkom. 

• Kupujúci udržiava uvedený pozemok už dlhé obdobie. 

 

k bodu programu č. 6 

  

Žiadosti o odpredaj obecných pozemkov 

Žiadosť Trnavskej vodárenskej spoločnosti, Priemyselná 10, Piešťany, o odpredaj pozemku vo 

vlastníctve obce o celkovej výmere 41 m² žiadosť doručená 22. 02. 2023 spolu so znaleckým 

posudkom hodnoty uvedeného pozemku 17,43€/m². 

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 14/2023 

 Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie žiadosť Trnavskej vodárenskej 

spoločnosti, Priemyselná 10, Piešťany o odpredaj pozemku v a schvaľuje zámer prevodu 

vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 8, písm e) Zákona 

č. 138/1991 ZB. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o parcely reg. „C“ v k. ú. 

Kátlovce: parc. č. 194/17 o výmere 41 m2 druh pozemku ostatná  plocha. Uvedená parcela bola 

odčlenená na základe GP č. 206/2022, vyhotoveným geodetom Ing. Jozefomom Fančovičom dňa 

05. 01. 2023 a úradne overeným Ing. Evou Sýkorovou pod č. G1 – 24/2023 dňa 24. 01. 2023 

z obecnej parcely reg. „C“ 194/3 v k. ú. Kátlovce druh pozemku ostatná  plocha.  



Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Kátlovce považuje: 

• Na uvedenej parcele je vybudovaná prečerpávacia stanica odpadových vôd vo vlastníctve 

kupujúceho. Vzhľadom k  nevyužiteľnosti pozemku na iné  účely a s  prihliadnutím na výmeru 

pozemku je predpoklad, že obec nemôže iným spôsobom účelne naložiť s  týmto  majetkom. 

Kupujúci má snahu vybudovať na susediacich pozemkoch príjazd pre obslužné vozidlá pre 

uvedené verejnoprospešné zariadenie. 

• Kupujúci udržiava uvedený pozemok už dlhšie obdobie na prevádzku verejnoprospešného 

zariadenia. 

 

k bodu programu č. 6  

 

Žiadosti o odpredaj obecných pozemkov 

 

Žiadosť M. Mrvu s manželkou,  Kátlovce ..., o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce o celkovej 

výmere 11 m². Obecné zastupiteľstvo obce Kátlovce na svojom riadnom zasadnutí dňa 15. 12. 

2022 vzalo na vedomie uvedenú žiadosť,  schválilo zámer prevodu vlastníctva majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 8, písm e) Zákona č. 138/1991 ZB. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle zaslanej žiadosti, uvedený zámer bol riadne 

zverejnený. 

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 15/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach odporúča  starostovi preveriť nutnosť doloženia znaleckého 

posudku na určenie ceny pozemkov a preveriť postup predaja majetku obce z dôvodu hodného 

zreteľa a presunúť na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  prevod vlastníctva  majetku 

obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 8, písm e) Zákona č. 138/1991 ZB. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle žiadosti M. Mrvu s manželkou, bytom 

Kátlovce 374 Jedná sa o parcely reg. „C“ v k. ú. Kátlovce: parc. č. 3219/4 o výmere 6 m2 a parc. č. 

3219/5 o výmere 5 m2, obe parcely druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie spolu o celkovej 

výmere 11 m². Uvedené parcely boli odčlenené na základe GP č. 160/2022, vyhotoveným 

geodetom Ing. Jozefom Fančovičom dňa 10.10.2022 a úradne overeným Ing. Evou Sýkorovou pod 

č. G1 – 1474/2022 dňa 14.10.2022 z obecnej parcely reg. „C“ v k. ú. Kátlovce parc.č. 3219/1 druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 3953 m2.  

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Kátlovce považuje: 

• Parcely susedia s  pozemkom vo vlastníctve kupujúceho. Vzhľadom k  nevyužiteľnosti pozemku 

na iné  účely a s  prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obec nemôže iným 

spôsobom účelne naložiť s  týmto prebytočným majetkom. 

• Kupujúci udržiava uvedený pozemok už dlhé obdobie 

 



k bodu programu č. 6  

 

Žiadosti o odpredaj obecných pozemkov 

Žiadosť J. Vermana s manželkou,  Kátlovce č. ...  o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 

o celkovej výmere 44 m². Obecné zastupiteľstvo obce Kátlovce na svojom riadnom zasadnutí dňa 

15. 12. 2022 vzalo na vedomie uvedenú žiadosť,  schválilo zámer prevodu vlastníctva majetku 

obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 8, písm e) Zákona č. 138/1991 ZB. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle zaslanej žiadosti, uvedený zámer bol riadne 

zverejnený, v zmysle odporučenia obecného zastupiteľstva bola pri dotknutých pozemkoch 

preverená situácia na mieste, ktorej previerky ste materiály obdržali v podkladoch k 

zastupiteľstvu.  

Na základe podnetu z predchádzajúceho OZ bola vykonaná previerka na mieste, kde bolo zistené, 

že v prípade najužšieho miesta je určená hranica 2,4 – 2,5metra od existujúceho cestného telesa 

a v cez pozemok, ktorý chce menovaný odkúpiť neboli zistené žiadne siete.  

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 16/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach odporúča  starostovi preveriť nutnosť doloženia znaleckého 

posudku na určenie ceny pozemkov a preveriť postup predaja majetku obce z dôvodu hodného 

zreteľa a presunúť na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva prevod vlastníctva majetku 

obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 8, písm e) Zákona č. 138/1991 ZB. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti J. Vermana s manželkou 

o odpredaj pozemkov, parcela reg. „C“ v k. ú. Kátlovce: parc. č. 15/9 o výmere 27 m2 druh 

pozemku vodná plocha. Uvedená parcela bola odčlenená na základe GP č. 182/2022, 

vyhotoveným geodetom Ing. Jozefom Fančovičom dňa 11.11.2022 a úradne overeným Ing. 

Dagmar Melicherovou pod č. G1 – 1648/2022 dňa 22.11.2022 z obecnej parcely reg. „C“ v k. ú. 

Kátlovce parc.č. 15/1 druh pozemku vodná plocha o výmere 1699 m2 a  parcely reg. „C“ v k. ú. 

Kátlovce: parc. č. 194/16 o výmere 17 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá bola 

odčlenená na základe GP č. 182/2022, vyhotoveným geodetom Ing. Jozefom Fančovičom dňa 

11.11.2022 a úradne overeným Ing. Dagmar Melicherovou pod č. G1 – 1648/2022 dňa 22.11.2022 

z obecnej parcely reg. „C“ v k. ú. Kátlovce parc.č. 194/1 druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 287 m2 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Kátlovce považuje: 

• Parcela susedí s  pozemkom vo vlastníctve kupujúceho. Vzhľadom k  nevyužiteľnosti pozemku 

na iné  účely a s  prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obec nemôže iným 

spôsobom účelne naložiť s  týmto prebytočným majetkom. 

• Kupujúci udržiava uvedený pozemok už dlhé obdobie  

 

 

 



k bodu programu č. 6  

 

Žiadosti o odpredaj obecných pozemkov 

Žiadosť V. Hracha s manželkou,  Kátlovce č. ... , o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 

o celkovej výmere 44 m² Obecné zastupiteľstvo obce Kátlovce na svojom riadnom zasadnutí dňa 

15. 12. 2022 vzalo na vedomie uvedenú žiadosť,  schválilo zámer prevodu vlastníctva majetku 

obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 8, písm e) Zákona č. 138/1991 ZB. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle zaslanej žiadosti, uvedený zámer bol riadne 

zverejnený. 

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 17/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Kátlovce odporúča  starostovi preveriť nutnosť doloženia znaleckého 

posudku na určenie ceny pozemkov a preveriť postup predaja majetku obce z dôvodu hodného 

zreteľa a presunúť na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva prevod vlastníctva majetku 

obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 8, písm e) Zákona č. 138/1991 ZB. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle žiadosti V. Hracha s manželkou o odpredaj 

pozemkov v celkovej výmere 27 m² zastavané plochy a nádvoria, ktorá bola odčlenená na základe 

GP č. 159/2022, vyhotoveným geodetom Ing. Jozefom Fančovičom dňa 10.10.2022 a úradne 

overeným Ing. Dagmar Melicherovou pod č. G1 – 1473/2022 dňa 14.10.2022 z obecnej parcely 

reg. „C“ v k. ú. Kátlovce parc.č. 3219/1 druh pozemku ostatná plocha o výmere 3953 m2.  

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Kátlovce považuje: 

• Parcela susedí s  pozemkom vo vlastníctve kupujúceho. Vzhľadom k  nevyužiteľnosti pozemku 

na iné  účely a s  prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obec nemôže iným 

spôsobom účelne naložiť s  týmto prebytočným majetkom. 

• Kupujúci udržiava uvedený pozemok už dlhé obdobie.  

 

k bodu programu č.7 

 

Schválenie zápisov do kroniky obce  

Kronikárom obce Kátlovce Ing. Stanislavom Kubišom CSc. bol predložený návrh zápisov kroniky 

obce za rok 2021. Uvedený materiál poslanci obecného zastupiteľstva obdržali emailom a nemali 

k nemu žiadne pripomienky. 

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 18/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Kátlovce schvaľuje zápisy do obecnej kroniky za rok 2021v znení 

v akom boli predložené Ing. Stanislavom Kubišom CSc. bez pripomienok 

 

k bodu programu č.8 

 

Plán akcií na prvý polrok 2023 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s plánom podujatí v I. polroku 2023: 

VČS JDS, PD Kátlovce, RS Kátlovce, Vyhodnotenie interliga, Karneval, Burza v príprave, 

Celoobecná brigáda, 12. 05. 2023 Ples ZŠ 14. 05. 2023 Deň matiek, 24. 03. 2023 poslanec NRSR 

Martin Fecko informácie o pozemkových reformách, 28. 05. 2023 HODY, Jún letný tábor eRko,  

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 19/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Kátlovce berie na vedomie informácie o pripravovaných akciách v 

obci v I. polroku 2023 

 

K bodu programu č. 10 

RÔZNE 

Z diskusie, odporúčaní, podnetov a udalostí starosta v tomto bode informoval poslancov obecného 

zastupiteľstva o nasledujúcom:  

a) Výrub stromov 

Zo strany obce bola podaná žiadosť o výrub stromov v intraviláne obce na spoločný obecný úrad 

v Trnave. Jedná sa poväčšine o staré suché stromy brezy pod školou 5, vŕby, jelša, agát v časti tzv. 

Lesík, agát pred bytovkou č. 340.  

Tiež som obdržal podnet na výrub stromov v časti Sádky (Kapustnice). Tu ide predovšetkým 

o jasene na pozemkoch obce, ktoré môžu ohrozovať nehnuteľnosti. Nakoľko sú uvedené pozemky 

už v extraviláne bola podaná žiadosť na Odbor ŽP Okresného úradu Trnava, kde prebieha 

konanie.  

Starosta uviedol, že výrub stromov by rád zrealizoval v spolupráci s pôvodcami podnetov, ktorí by 

mohli stromy vyrezať a spratať za drevnú hmotu z nich, nakoľko sa jedná o rizikové pílenie, na 

ktoré v súčasnej dobe obec nemá finančné prostriedky. 

b) Verejné osvetlenie 

- Faktúry obce za verejné osvetlene sa zvýšili o 90% oproti rovnakému obdobiu minulého roka 

z 950 € na 1 880 €. Nakoľko súčasný stav verejného osvetlenia neumožňoval jeho reguláciu, 

starosta oslovil firmu, ktorá v roku 2009 realizoval jeho rekonštrukciu s požiadavkou na 

odstránenie závad. Nakoľko je firma z Prešova prisľúbili, že uvedené prídu riešiť v dobe, keď 

budú realizovať osvetlenie mosta v Hlohovci. Uvedené závady pracovníci tejto spoločnosti 

odstránili 24.02.2023. V súčasnosti VO  funguje v stlmenom režime - v čase špičky svieti na 60 % 



a v čase 22:00 – 04:00 hod. VO svieti na 20 %. Súčasne hľadáme aj ďalšie riešenia na úsporu 

energie na VO, aby nebolo nutné pristupovať k systému mať rozsvietenú každú druhú lampu, 

alebo vypínanie svietidiel VO v noci.  

- Vianočné osvetlenie na stĺpoch. Z dôvodu úspor zostala väčšia časť vianočných dekorácií 

celoročne na stĺpoch VO, tak ako už vo viacerých obciach, čím sa ušetrí za ich montáž 

a demontáž.  

       c) Svetlá v posilňovni.  

V mesiaci január boli uskutočnené drobné elektroúdržby v posilňovni  vymenené svetlá  za nové 

úspornejšie, ktoré by mali ušetriť až 50% energie.  

d) Rozhodnutie o neschválení žiadosti NFP 310010BVX1 

Dňa 12. januára 2023 obec obržala rozhodnutie o neschválení žiadosti o poskytnutí prostriedkov 

na zberný dvor Kátlovce – Prevádzková budova II, v ktorom neschválenie odôvodňujú tým, že 

výdavky sú neúčelné až vo výške 61,03%  pričom môžu byť max 25%. Argumentujú, že obec 

vlastní traktor s čelným nakladačom a nový v celkovej hodnote  103 320 € je neúčelný. Rovnako 

aj prevádzková budova II, v hodnote 120 930,36 € s DPH, ktorá mala slúžiť na parkovanie novej 

techniky je tým pádom neúčelná. 

Bolo spracované a zaslané odvolanie, kde  bolo vysvetlené, že traktor je kazový, a prevádzková 

budova potrebná.  

e) Rokovanie so spoločnosťou Agricolo 

Uvedená firma vykonávala stavebné práce v rámci projektu Protipovodňové a protierózne 

opatrenia v obci Kátlovce (protipovodňový jarok na „Družstevnej ulici“). Uvedená časť bola 

financovaná z Envirofondu, odkiaľ boli poskytnuté finančné prostriedky, z ktorého bola 

realizovaná prvá etapa. Nakoľko v súčasnej dobe nie je vyhlásená žiadna relevantná výzva  

a financovanie z vlastných zdrojov je nemysliteľné je nutné počkať  na relevantnú výzvu 

a doriešiť ďalší postup. 

f) Stretnutie predsedov organizácií a vedúcich inštitúcií 

Dňa 31. 01. 2023 sa v kancelárii starostu konalo stretnutie so zástupcami organizácií a upresnenie 

termínov kultúrnospoločenských podujatí, na základe ktorého bol vypracovaný predbežný plán 

obecných a farských podujatí v roku 2023. 

g) Rada partnerstva TTSK 

Dňa 26.01.2023 a 02.02.2023 sa konalo v zasadačke TTSK stretnutie Rady partnerstva na ktorej 

sa volili zástupcovia jednotlivých regiónov do uvedeného orgánu.   

h) Cukráreň 

V poobedňajších hodinách 02.02.2023 sa konala previerka na mieste „Cukráreň“ so záverom 

dodatočné stavebné povolenie a doriešením parkovacích miest, ktoré má spoločnosť 

AMONSTAV odsúhlasené obecným zastupiteľstvom.  Návrh bol predložený. Tu bude potrebné 

spoločné stretnutie s architektom na upresnenie požiadaviek na danú lokalitu (autobusová zastávka 

nástupište, chodník...) a zmluva na uvedené parkovacie miesta. 

      ch) Stretnutie MAS   

Dňa 24.01.2023 a sa konalo stretnutie členov MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. a následne 14. 

02. 2023 sa konalo Valné zhromaždenie MAS Malokarpatské partnerstvo, ktoré viedol manažér 

MAS Ing. René Šteiner a ktorého hlavným bodom programu bola voľba nového predsedu, týmto 

sa stal starosta obce Dechtice PhDr. Karol Zachar.  



i) Opätovná sťažnosť na správanie sa nášho obyvateľa 

Ďalej starosta informoval, že obdržal opätovnú telefonickú  sťažnosť na správanie sa L. Fančoviča 

na nadmerné požívanie alkoholických nápojov a jeho následné hlučné a nevhodné správanie, 

neustále vyvolávanie konfliktov .... S L. Fančovičom viac krát hovoril osobne. Zároveň do 

bytového domu bolo vyvesené upozornenie v znení:  

 „Doba nájmu dohodnutá v zmluve môže byť najviac 3 roky“. Teda nie je povinnosťou obce pri 

nasledujúcej žiadosti vystaviť novú zmluvu na  3 roky, ale len napríklad na rok“ 

      j) Výročná schôdza MO JDS 

Dňa 15.02.2023 v dopoludnia sa uskutočnila výročná členská schôdza MO JDS na uvedenú akciu 

sa podarilo zabezpečiť preventistku z KR PZ  v Trnave, ktorá seniorom prednášala na tému 

podvodov na senioroch. Požiadavka z JDS smerom na obec bola, že majú záujem o priestory, kde 

by sa mohli stretávať.  

k) Uvítanie do života        

V poobedňajších hodinách uvedeného dňa sa konalo uvítanie do života detí narodených v roku 

2022. Z celkového počtu 7 narodených detí sa zúčastnili rodičia 5  detí, ktorí obdržali pamätný list 

a finančný príspevok vo výške 50 eur.  

      l) IBV v časti „pri Stočku“ 

Dňa 16.02.2023 sa konalo rokovanie s p. Vicianom o zámeroch na parcele nad „Stočkom“, ktorý 

predstavil svoju víziu o uvedenom území. Podľa jeho slov nie je v rozpore s miestnym územným 

plánovaním. V danej lokalite má vzniknúť 7 stavebných pozemkov (1 existujúci s už postaveným 

RD). 1+4 vľavo a 3 vpravo od plánovanej cesty. V súčasnej dobe nemá investor požiadavky na 

obec, ktoré by mali negatívny vplyv na rozpočet. Informoval o uložení 600 mm rúry na odvedenie  

vody z prípadných prívalových dažďov zberný vpust. 

       m) Servis kamerového systému 

Rekonštrukcia a oprava a čistenie kamerového systému v obci bola vykonaná dňa 16. - 20.  

februára 2023 nakoľko bola takmer polovica kamerového systému nefunkčná. K dnešnému dňu 

fungujú všetky kamery. 

  n) Veterný park 

Veterné elektrárne dňa 17. 02. 2023 usporiadali stretnutie so zástupcami spoločností SLOVWEB 

s.r.o. a WKS Energia I s.r.o, ktorí predstavili víziu veterného parku v lokalite Dolina na hranici 

katastrov s Dolným a Horným Dubovým a radi by podpísali spoluprácu s obcou, čo bude 

vyžadovať zmenu územného plánu. V katastri obce sa jedná o 3 ks veterných listových elektrární, 

ktoré sú rozmerovo raz tak veľké ako na cerovej. Jedna má výkon 6 megawat (MW). Profit pre 

obec by bol 1200 € ročne za každý inštalovaný megawat (MW), teda spolu 21 600 € + podpora 

domácich organizácií a vybudovanie infraštruktúry 

      o) Iniciatíva „Obnovne Čerešienkovú“  

Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o uvedenej výzve a doporučil všetkým, 

aby sa do nej aktívne zapojili.  

      p) Dotácie na energie 

Na základe Výzvy Ministerstva hospodárstva SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre vybrané 

subjekty verejnej správy z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Obec 

Kátlovce podala žiadosti o dotácie za mesiac januára 2023. Po schválení všetkých žiadostí by obec 

získala dotáciu za elektrinu vo výške 225,29 € a za plyn 1 316,33 €. 

https://energodotacie.mhsr.sk/files/VSVyzva_na_predkladanie_ziadosti_o_poskytnutie_dotacie.pdf


       r) Ponuka na prezentáciu obce 

Starosta obce informoval o ponuke vydavateľa publikácií na prezentáciu obce. Predložená ponuka 

sa nestretla so záujmom o prezentáciu obce. 

       s) Znižovanie rezervovaných kapacít 

Na odberných miestach v našej obci máme podľa analýzy predimenzované rezervované kapacity 

na hlavných ističoch, ktorých reguláciou dokáže obec ušetriť finančné prostriedky. Uvedené bude 

riešené postupne v réžií obce.  

Hlasovanie: 

Prítomní:       6 

Za:                 6 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 20/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Kátlovce berie  na vedomie informácie starostu obce uvedené v bode 

programu č. 10 RÔZNE (diskusie, odporúčania, podnety, iniciatívy a udalosti)  

Bod 11 Návrh uznesenia bol z rokovania vypustený 

 

k bodu programu č. 12 

Záver 

Na záver rokovania obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval poslancom a kontrolórke 

obce za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

V Kátlovciach 06.03.2023                                     Mgr. Dalibor Minarovič, starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:    

 

 

 

                             Lukáš Hlavatovič                                 .................................. 

 

 

 

                             Peter Sorentíny                                    ...................................                        


