
 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE KÁTLOVCE 
 

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kátlovciach  

č. 7/2022 konaného 15.12.2022 o 17:00 hod.  

v zasadacej miestnosti 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:   8 

Ospravedlnený: 1 - Ing. Peter Drobný, PhD.    

 

Prizvaní: hlavná kontrolórka obce Kátlovce                                     

Hostia:  občania obce Kátlovce                                                                                    

                      

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie.  

2. Kontrola uznesenia z minulého OZ.   

3. Úprava rozpočtu – RO č. 10, 11, 12. 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Kátlovce. 

5. Návrh rozpočtu na rok 2023 a na roky 2024 – 2025. 

6. Cenník poplatkov obce.  

7. Návrh VZN o financovaní Materskej školy P.U. Olivu v   Kátlovciach a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce.  

8. Návrh VZN o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške 

            mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 

na území obce Kátlovce.  

9. Návrh VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

            a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce.  

10. Plán hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023. 

11. Správa o plnení príjmov a výdavkov za I.- III. štvrťrok 2022 

12. Žiadosti na obecné nájomné byty. 

13. Nájomné zmluvy. 

14. Žiadosti  na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce. 

15. Informácie o Referende 2023. 

16. Informácie o konaných a pripravovaných akciách v obci Kátlovce. 



17. Rôzne. 

18. Návrh uznesenia.  

19. Záver.  

 

 

k bodu programu č. 1 

 

     Starosta obce privítal na riadnom zhromaždení Obecného zastupiteľstva v Kátlovciach 

všetkých prítomných. Konštatoval, že na rokovaní je prítomných 8 poslancov obecného 

zastupiteľstva z celkového počtu 9 poslancov, teda že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

     Za zapisovateľa zápisnice určil pracovníka obce Michala Čapkoviča a za overovateľov 

zápisnice určil poslancov Ing. Ivana Šveca a Ing. Branislava Machoviča, za návrhovú komisiu 

určil poslancov Lukáša Hlavatoviča a Mgr. Sylviu Ušákovú. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       8 

Za:                 8 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. 

Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 23/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach schvaľuje za zapisovateľa pracovníka obce Michala 

Čapkoviča, za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Ivana Šveca a Ing. Branislava Machoviča a 

návrhovú komisiu poslancov Lukáša Hlavatoviča a Mgr. Sylviu Ušákovú. 

 

     Starosta uviedol, že poslanci obecného zastupiteľstva prostredníctvom doručovateľky obce a 

aj emailom obdržali program rokovania, ktorý bol zverejnený aj na úradnej tabuli a tiež na 

webovej stránke obce Kátlovce.      

    Zároveň navrhol presunúť bod č. 10 a bod č. 11 za bod č. 4 a následne navrhol zaradiť do 

rokovania pod číslami nasledovné body: 

17.  Žiadosť p. Hracha a manželky o odkúpenie obecného pozemku k bodu 14 

18. Zriadenie Osobitnej komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. 

19. Žiadosť AMONSTAV s.r.o o zrušenie termínu dostavby objektu „Cukrárnička“ + informáciu 

o návrhu parkovania 

20. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky – Konsolidovaná 

výročná správa za rok 2021. 

21. Žiadosť p. Vágovičovej o spolufinancovanie stavebných prác v súvislosti s výstavou komína 

na pevné palivo. 

22.  Doplnenie informácií zástupcu FC Kátlovce k žiadosti o príspevok 8000 € 

 

a tiež navrhol vypustiť záverečný návrh uznesenia č. 18 podľa pôvodného programu, 

nakoľko návrhy jednotlivých uznesení prednesie starosta po každom prerokovanom bode 



a schvaľované budú počas zasadnutia. Tiež navrhol bod rôzne zaradiť pod číslom 23 

a záver pod číslom 24 navrhol presunúť na koniec zasadnutia. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       8 

Za:                 8 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. 

Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 24/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 

s nasledovnými zmenami a doplnením:  

- presunutie bodov programu č. 10 a 11 za bod programu č. 4,  

- doplnenie programu rokovania o body 17. – 22.  

- vypustenie bodu 18 Návrh uznesenia  

- zaradenie bodu Rôzne a Záver na koniec programu zasadnutia 

 

 

k bodu programu č. 2  

 

Kontrola Uznesenia z minulého obecného zastupiteľstva 

  

Na ostatnom rokovaní obecného zastupiteľstva boli vytýčené úlohy, ktoré sa plnia priebežne a 

návrhy Všeobecne záväzných nariadení boli v zmysle zákona zverejnené 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       8 

Za:                 8 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. 

Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 25/2022 

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

uznesení z minulého obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

k bodu programu č. 3  

 

Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenia č. 10, 11 a 12 

 

Ekonómka obce Kátlovce Bc. Jarmila Jurkasová oboznámila poslancov s úpravou rozpočtu obce 

Kátlovce – Rozpočtovými opatreniami č. 10, 11 a 12, ktoré sú súčasťou príloh tejto zápisnice.  



 

Hlasovanie: 

Prítomní:       8 

Za:                 7 

Lukáš Hlavatovič, Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. 

Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 – Ing. Branislav Machovič 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 26/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach schvaľuje úpravu rozpočtu obce Kátlovce – Rozpočtové 

opatrenia č. 10, 11 a 12. 

 

 

 

k bodu programu č. 4  

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Kátlovce 

 

Hlavný kontrolór obce Daniela Strečanská predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 

obce Kátlovce, ktoré je súčasťou príloh tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       8 

Za:                 8 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. 

Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 27/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

k rozpočtu obce Kátlovce. 

 

 

 

k bodu programu č.10  

 

Plán hlavného kontrolóra na prvý polrok 2023 

 

Hlavný kontrolór obce Daniela Strečanská predniesla Plán hlavného kontrolóra obce Kátlovce na 

prvý polrok 2023, ktorý je súčasťou príloh tejto zápisnice. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       8 

Za:                 8 



Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. 

Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 28/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie Plán hlavného kontrolóra obce Kátlovce 

na prvý polrok 2023. 

 

 

 

k bodu programu č.11  

 

Správa o plnení príjmov a výdavkov za I-III štvrťrok 2022 

 

Kontrolórka obce Daniela Strečanská prečítala Správu o plnení príjmov a výdavkov Obce 

Kátlovce za I.-III. Štvrťrok 2022, ktorá je súčasťou príloh tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       8 

Za:                 8 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. 

Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 29/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie Správu o plnení príjmov a výdavkov 

Obce Kátlovce za I.-III. štvrťrok 2022. 

 

 

 

k bodu programu č.6 

 

Cenník poplatkov obce 

 

Starosta obce konštatoval, že doterajší cenník poplatkov často nepokrýva ani náklady spojené 

s energiami, z uvedeného dôvodu navrhujeme upraviť cenník nasledovne: 

 

Prenájom obecných budov 

 

Prenájom  kult. domu (oslavy, svadby a pod.) pre domácich 200 €/deň,  

                                                                         pre iných  400 €/deň 

Prenájom kultúrneho domu pre firmy a podnikateľov na trhy, reklamné a predajné akcie a rôzne 

prezentácie                                                       100 €/deň 

 

Prenájom kultúrneho domu a kuchyne pre domácich na kar 20.- € 



Prenájom zasadacej miestnosti s kuchyňou pre domácich    70 € + 30 €/deň   

                                                                              pre iných 150 € + 50 €/deň   

Prenájom  telocvične pre domácich   10 €/hodina 

                                         pre iných   30 €/hodina 

Prenájom multifunkčného ihriska pre domácich 5 €/hodina a pre iných 15 €/hodina. 

Prenájom domu smútku 10 € 

Prenájom hrobového miesta: 

Jednohrob – 10.- € / 10 rokov 

Dvojhrob – 20.- € / 10 rokov   

Relácia v obecnom rozhlase   3 € 

Nájom predajného miesta     7 € 

 

Schválený cenník poplatkov od 1.1.2023 je súčasťou tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       8 

Za:                 8 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. 

Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 30/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach schvaľuje cenník poplatkov obce Kátlovce s účinnosťou od 

01.01.2023. 

 

 

 

k bodu programu č. 7   

 

VZN č. 4/2022 o financovaní materskej školy P.U. Olivu v Kátlovciach a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kátlovce 

 

Predmetné VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli, webovom sídle obce v zákonnej lehote, jeho 

návrh bol prerokovaný na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve, neboli k nemu doručené 

žiadne návrhy ani pripomienky. Schválené VZN je súčasťou tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       8 

Za:                 8 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. 

Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 



N a r i a d e n i e Obecného zastupiteľstva č. 04/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach schvaľuje VZN č. 4/2022 o financovaní materskej školy 

P.U. Olivu v Kátlovciach a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kátlovce. 

 

 

 

k bodu programu č. 8   

 

VZN č. 3/2022 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie  a o výške mesačného 

príspevku  na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  na území obce 

Kátlovce 

 

Predmetné VZN bolo taktiež zverejnené na úradnej tabuli, webovom sídle obce v zákonnej 

lehote, jeho návrh bol prerokovaný na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve, neboli k nemu 

doručené žiadne návrhy ani pripomienky. Schválené VZN je súčasťou tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       8 

Za:                 8 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. 

Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

N a r i a d e n i e Obecného zastupiteľstva č. 03/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach schvaľuje VZN č. 3/2022 o zápise na predprimárne 

a primárne vzdelávanie  a o výške mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu výdavkov škôl 

a školských zariadení  na území obce Kátlovce. 

 

 

 

k bodu programu č. 9 

   

VZN č. 5/2022 návrh o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  na území obce Kátlovce. 

 

Predmetné VZN bolo taktiež zverejnené na úradnej tabuli, webovom sídle obce v zákonnej 

lehote, jeho návrh bol prerokovaný na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve, tiež najmä 

tohto sa týkala analýza dopadu, ktorá bola poslancom zaslaná vopred v elektronickej podobe a je 

súčasťou tejto zápisnice. Doposiaľ neboli k nemu doručené žiadne návrhy ani pripomienky. 

Schválené VZN je súčasťou tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       8 

Za:                 8 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. 

Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter Sorentíny 



Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

N a r i a d e n i e Obecného zastupiteľstva č. 05/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach schvaľuje VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území obce Kátlovce. 

 

 

 

k bodu programu č. 5 

  

Návrh rozpočtu na rok 2023 a na roky 2024 a 2025 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva emailom obržali podklady k návrhom rozpočtu, tiež krátku 

analýzu dopadu zmien ako na občanov, tak aj na právnické osoby.  

 

Návrh rozpočtu na rok 2023 schválili. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       8 

Za:                 8 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. 

Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 31/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach schvaľuje Rozpočet obce Kátlovce na rok 2023. 

 

Návrh rozpočtu obce Kátlovce na roky 2024 a 2025 poslanci obecného zastupiteľstva vzali na 

vedomie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       8 

Za:                 8 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. 

Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 32/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie Rozpočet obce Kátlovce na roky 2024 

a 2025. 

 

 

 

 



k bodu programu č.12  

 

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu 

 

Dňa 07. 11. 2022 podal p. Karchutňák bytom Kátlovce ... žiadosť o pridelenie obecného 

nájomného bytu z dôvodu potreby väčšieho bytu. Nakoľko v súčasnej dobe obec Kátlovce 

nedisponuje žiadnym voľným bytom, uvedenú žiadosť obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

a bude ju evidovať.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       8 

Za:                 8 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. 

Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 33/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie žiadosť p. Karchutňáka s manželkou, 

bytom Kátlovce ... o pridelenie obecného nájomného bytu. 

 

 

Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Ing. Peter Drobný, PhD.  

 

 

k bodu programu č.13 

  

a.) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo žiadosť p. Martinoviča, trvale bytom Kátlovce ... 

o predĺženie nájmu  v bytovom dome. 
 

Hlasovanie: 

Prítomní:       9 

Za:                 9 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, 

Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter 

Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 34/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach schvaľuje žiadosť p. Martinoviča, trvale bytom Kátlovce ... 

o predĺženie nájmu  v bytovom dome. 

 

 

 



b.) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo žiadosť p. Mikulcovej, trvale bytom Kátlovce ... 

o predĺženie nájmu  v bytovom dome. 
 

Hlasovanie: 

Prítomní:       9 

Za:                 9 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, 

Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter 

Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 35/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach schvaľuje žiadosť p. Mikulcovej, trvale bytom Kátlovce ... 

o predĺženie nájmu  v bytovom dome. 

 

 

 

c.) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo žiadosť p. Ferecha, trvale bytom Kátlovce ... 

o predĺženie nájmu  v bytovom dome. 
 

Hlasovanie: 

Prítomní:       9 

Za:                 9 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, 

Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter 

Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 36/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach schvaľuje žiadosť p. Ferecha, trvale bytom Kátlovce ... 

o predĺženie nájmu  v bytovom dome. 

 

 

 

k bodu programu č.14  

 

a) Žiadosti o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p Mrvu s manželkou, bytom Kátlovce ..., o odpredaj 

pozemkov vo vlastníctve obce o celkovej výmere 11 m² nasledovne:  

 



Hlasovanie: 

Prítomní:       9 

Za:                 9 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, 

Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter 

Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 37/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie žiadosť p. Mrvu s manželkou o odpredaj 

pozemkov 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. 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.   

 

 

 

    b) Žiadosti o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Vermana s manželkou, bytom Kátlovce č. 

..., o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce o celkovej výmere 44 m² nasledovne: 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       9 

Za:                 9 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, 

Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter 

Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 38/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie žiadosť p. Vermana s manželkou 

o odpredaj pozemkov 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, 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.  

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.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       9 

Za:                 9 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, 

Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter 

Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 39/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach doporučuje starostovi obce žiadosť p. Vermana s 

manželkou o odpredaj 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, prerokovať 

so žiadateľom s návrhom o zámenu a určenie hraníc predmetného pozemku v teréne. 

 

 

 

c) Žiadosti o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Hracha s manželkou, bytom Kátlovce č. 

..., o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce o výmere 27 m² nasledovne: 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       9 

Za:                 9 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, 

Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter 

Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 



U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 40/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie žiadosť p. Hracha s manželkou 

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, parcela reg. „C“ v k. ú. Kátlovce: parc. č. 3219/3 o výmere 27 m2 druh 

pozemku 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.  

 

 

 

d) Žiadosti o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Kvetana s manželkou,  Kátlovce č. ..., o odpredaj 

pozemku vo vlastníctve obce o celkovej výmere 118m² nasledovne: 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       9 

Za:                 9 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, 

Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter 

Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 41/2022 

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

Kátlovce č. ..., o odpredaj 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 a doporučuje 

starostovi obce vyzvať žiadateľa o doplnenie informácií na najbližšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.  

 

 

 

 

 

 



k bodu programu č.15 

 

Informácie o referende 

 

Informácie o prípravách na konanie referenda dňa 27.01.2023 predniesol zapisovateľ okrskovej 

volebnej komisie Michal Čapkovič. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       9 

Za:                 9 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, 

Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter 

Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 42/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie podané informácie o konaní referenda. 

 

  

 

k bodu programu č.16 

 

Informácie o pripravovaných akciách v Obci 

 

Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o pripravovaných obecných podujatiach: 

Vianočné trhy, Silvester, Pimpongový turnaj, výročné členské schôdze ...  

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       9 

Za:                 9 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, 

Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter 

Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 43/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie podané informácie o pripravovaných 

obecných podujatiach. 

 

 

 

 

 

 

 



k bodu programu č. 17 

 

Zriadenie Osobitnej komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov V súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. 

 

Okruh pôsobnosti ako i rozsah kompetencií komisie je vymedzený ústavným zákonom, v zmysle 

ktorého do právomoci komisie patrí najmä, nie však výlučne, nasledovná činnosť: 

• prijímanie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného 

funkcionára (ďalej ako „oznámenie“) podľa článku 7, ods. 1 ústavného zákona, pričom 

oznámenie sa podáva na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 ústavného zákona; 

• zverejňovanie oznámenia podľa predchádzajúceho bodu na webovom sídle (resp. 

internetovej stránke obce), a to spôsobom a v rozsahu vyplývajúcom z ústavného zákona 

(zohľadňujúc obmedzenia vyplývajúce z článku 7, ods. 8 až 10 ústavného zákona); 

• v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti skutočností uvedených v prijatom 

oznámení požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie; 

• pokiaľ komisia nebude nepovažovať podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená dať 

podnet na začatie konania obecnému zastupiteľstvu; 

• poskytovanie informácií o oznámení každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom 

zákonom o slobodnom prístupe k informáciám; 

• vykonávanie ďalšej činnosti zverenej do kompetencie komisie v zmysle ústavného 

zákona.  

 

Uvedená komisia sa skladá výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva a musí mať 

minimálne troch člnov pričom musia byť zastúpený všetci politickí nominanti a zastúpenie 

majú mať aj nezávislí poslanci. 

Starosta obce navrhol nasledovné zloženie tejto komisie:  

Predseda: Ing. Peter Drobný, PhD. 

Člen:  Ing. Peter Martinovič 

Člen:  Mgr. Jana Kuracinová 

Člen:  Ing. Ivan Svec 

Člen:  Lukáč Hlavatovič 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       9 

Za:                 9 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, 

Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter 

Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

https://www.chorvatskygrob.sk/download_file_f.php?id=1324927


U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 44/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach schvaľuje zriadenie Osobitnej komisie pre ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v súlade s Ústavným zákonom 

č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v nasledovnom 

zložení: 

 Predseda: Ing. Peter Drobný, PhD. 

Člen:  Ing. Peter Martinovič 

Člen:  Mgr. Jana Kuracinová 

Člen:  Ing. Ivan Svec 

Člen:  Lukáč Hlavatovič 

 

 

 

k bodu programu č.18 

 

Žiadosť firmy AMONSTAV s.r.o. Kátlovce o zrušenie článku č. 4 Vyhlásenia záruky strán 

bod 4.3. z kúpnej zmluvy zo dňa 27. 02. 2019 (termínu dostavby objektu „Cukrárnička“ + 

informácia o návrhu parkovania) 

 

Z firmy AMONSTAV s.r.o. bola doručená žiadosť o zrušenie článku č. 4 Vyhlásenia záruky 

strán bod 4.3. z kúpnej zmluvy zo dňa 27. 02. 2019. Žiadateľ by pristúpil na predĺženie termínu 

dostavby 31. 12. 2024.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       9 

Za:                 9 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, 

Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter 

Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 45/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie žiadosť firmy AMONSTAV s.r.o.  a tiež 

návrh parkovania pri uvedenom objekte a zamieta zrušenie článku č. 4 Vyhlásenia záruky strán 

bod 4.3. z kúpnej zmluvy zo dňa 27. 02. 2019 a súhlasí s predĺžením termínu uvedeného v čl. 4 

kúpnej zmluvy zo dňa 27.02.2019 dostavby objektu „Cukrárnička“ do 31.12.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 



k bodu programu č.19 

 

Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky – Konsolidovaná 

výročná správa za rok 2021. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so Správou nezávislého audítora z 

auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky – Konsolidovaná výročná správa za rok 2021 

vypracovaná 15. 11. 2022 Ing. Martou. Serenčéšovou. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       9 

Za:                 9 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, 

Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter 

Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 46/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu 

konsolidovanej účtovnej uzávierky – Konsolidovaná výročná správa za rok 2021. 

 

 

 

k bodu programu č. 20 

 

Žiadosť p. Vagovičovej o spolufinancovanie stavebných prác v súvislosti s výstavou komína 

na pevné palivo. 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Vagovičovej o spolufinancovanie stavebných prác 

v súvislosti s výstavou komína na pevné palivo. Na objekte bývalej knižnice bola nájomkyňou 

realizovaná stavba nerezového komína na pevné palivo, pri ktorej žiada obec o spolufinancovanie 

stavebných prác.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       9 

Za:                 0 

Proti: 9 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, 

Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter 

Sorentíny 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 47/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach zamieta spolufinancovanie stavebných prác v súvislosti 

s výstavou komína na pevné palivo v budove obecnej knižnice. 

 



 

 

 

k bodu programu č. 21 

 

Doplnenie informácií za zástupcu FC Kátlovce k žiadosti o príspevok vo výške 8000€ vykonal 

člen výboru Lukáš Hlavatovič. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       9 

Za:                 9 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, 

Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter 

Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 48/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie doplnenie informácií k žiadosti 

o zvýšenú dotáciu FC Kátlovce  a uvedenú dotáciu schvaľuje v žiadanej výške 8000.- € a zahŕňa 

do rozpočtu na rok 2023. 

 

 

 

k bodu programu č. 22 

 

RÔZNE 

 

a) Informácia o stave nezaplatených pohľadávok v obecných nájomných bytoch, 

dotácia, sťažnosť obyvateľov obecnej bytovky č. 347 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o stave nezaplatených pohľadávok 

v obecných nájomných bytoch, o pridelení dotácie na realizáciu detského ihriska a o sťažnosti 

obyvateľov obecnej bytovky č. 347 o nevhodnom správaní nájomcov. Podané informácie obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       9 

Za:                 9 

Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, 

Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter 

Sorentíny 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 



U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 49/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach berie na vedomie informácie starostu obce o stave 

nezaplatených pohľadávok v obecných nájomných bytoch, o pridelení dotácie na realizáciu 

detského ihriska a o sťažnosti obyvateľov obecnej bytovky č. 347 o nevhodnom správaní 

nájomcov. 

 

 

b) Diskusia – podnety občanov a poslancov: 

 

V rámci diskusie odzneli nasledovné podnety občanov a poslancov obecného zastupiteľstva: 

 

- obec by mala viac vychádzať v ústrety seniorov najmä v znížení obecných poplatkov 

a v organizovaní podujatí pre seniorov 

- parkovanie osobných automobilov na miestnych komunikáciách 

- zabezpečenie dopravného značenia „Zákaz státia“ na „družstevnej ulici“ 

- odvoz sutiny z čistenia Blavy uskladneného na družstevnej skládke 

- zámer odkúpenia pozemkov v správe SPF pre obec 

- pomoc obce seniorom pri odvoze konárov, haluzoviny a nepotrebného dreveného nábytku 

na Zberný dvor Kátlovce 

 

   

k bodu programu č. 23 

 

Záver 

  

Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval všetkým za účasť a poprial 

im krásne prežitie vianočných sviatkov plných pokoja, lásky a vzájomného porozumenia. 

 

 

 

 

 

V Kátlovciach 20.12.2022                                     Mgr. Dalibor Minarovič, starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:    

 

 

 

                             Ing. Ivan Švec                                     .................................. 

 

 

 

 

                             Ing. Branislav Machovič                     ...................................                        



 

 

 

 

 

 

 

 


