
 

 

Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kátlovciach  

konaného 28.11.2022 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 

Prítomní na zasadnutí:            9   

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: predsedníčka miestnej volebnej komisie Faustína Chrvalová                                     

Hostia:  občania obce Kátlovce                                                                                    

 

                       

Program zasadnutia: 

 
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  

2. Oznámenie výsledkov volieb starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva na ďalšie   

    funkčné obdobie  

3. Sľub starostu obce  

4. Sľub novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva  

5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

6. Príhovor starostu obce  

7. Poverenie poslanca OZ, oprávneného viesť a zvolávať zasadnutia OZ  

8. Zástupca starostu - oznámenie  

9. Zriadenie obecnej rady a komisií  

10. Určenie platu starostu  

11. Rôzne  

12. Záver 

Schválenie programu:           za: 9                 proti: 0              zdržal sa: 0 

Program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa 

 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Pavol Johanes, 

privítal všetkých prítomných. Následne predložil návrh na overovateľov zápisnice a zloženie 

návrhovej komisie:   

 

Zapisovateľ: Michal Čapkovič 

Overovatelia zápisnice : Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD. 

Návrhová komisia : Ing. Ivan Švec, Mgr. Jana Kuracinová 

 

Starosta obce Pavol Johanes informoval prítomných o odovzdaní vedenia obce 

Kátlovce formou delimitačného protokolu preberajúcemu starostovi Mgr. 



Daliborovi Minarovičovi. Poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za 

spoluprácu v predchádzajúcich volebných obdobiach, zaželal im a novému 

starostovi veľa úspechov a novozvolenému starostovi odovzdal insígnie obce 

Kátlovce.  

 

 

2. Oznámenie výsledkov volieb starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva ... 

 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Faustína Chrvalová oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb do samosprávy obce Kátlovce. 

 

 

3. Sľub starostu 

 

Po oznámení výsledkov volieb novozvolený starosta Mgr. Dalibor Minarovič prečítal a zložil 

zákonom predpísaný slávnostný sľub starostu obce Kátlovce v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý následne potvrdil svojím 

podpisom. Predsedníčka volebnej komisie mu odovzdala Osvedčenie o zvolení za starostu. 

 

 

4. Sľub novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Predsedníčka volebnej komisie prečítala slávnostný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

a vyzvala novozvolených poslancov, aby svojím podpisom potvrdili zloženie sľubu v súlade s § 

26 Zákona o obecnom zriadení. Poslanci 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 svojím podpisom zložili zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Predsedníčka volebnej komisie im odovzdala osvedčenia 

poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

5. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 

 

Novozvolený starosta Mgr. Dalibor Minarovič predniesol program ustanovujúceho 

zastupiteľstva.  

 

   

6. Príhovor starostu obce 

 

Príhovor starostu tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

7. Poverenie poslanca OZ oprávneného viesť a zvolávať zasadnutia OZ 

 

Starosta obce navrhol, aby OZ poverilo poslanca Lukáša Hlavatoviča za osobu, oprávnenú 

 



       zvolávať a viesť zasadnutia OZ v zmysle §12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

       zriadení. 

 

 

8. Zástupca starostu – oznámenie 

 

     Starosta obce informoval prítomných o poverení poslanca Lukáša Hlavatoviča výkonom  

     funkcie zástupcu starostu obce Kátlovce. 

 

 

9. Zriadenie obecnej rady a komisií 

 

Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa vyjadrili k zriadeniu obecnej 

rady a komisií. Poslanci zriadenie obecnej rady a komisií neschválili s odôvodnením, že 

v nich sa duplikuje zastúpenie časti poslancov obecného zastupiteľstva a tieto orgány obce 

majú len poradný hlas. 

 

 

10. Určenie platu starostu, zástupcu starostu a poslancov  

 

 a.)  Po vzájomnej diskusii poslancov obecného zastupiteľstva poslanec Ing. Ivan Švec 

navrhol plat starostovi obce na volebné obdobie, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov 

s motivačným zvýšením o 10 %, v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch 

starostov (t.j. 2930,62 € v hrubom ku dňu konania obecného zastupiteľstva) 

b.)  V zmysle ustanovenia § 25 ods.7 zákona 5/2019, ktorým sa novelizuje zákon č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1.2.2019, mesačnú odmenu zástupcovi starostu, 

ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, určuje starosta podľa rozsahu a náročnosti 

úloh vyplývajúcich z poverenia, najviac však vo výške 70 % mesačného platu starostu bez 

zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Starosta obce Mgr. Dalibor Minarovič po dohode 

s poslancami obecného zastupiteľstva určil svojmu zástupcovi mesačnú odmenu vo výške 

50.- €. 

c.)  V zmysle ustanovenia § 25 ods. 8 zákona prvej vety o obecnom zriadení, podľa ktorého 

poslancovi obecného zastupiteľstva možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a 

časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v 

kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 

skupiny, Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach schválilo odmenu poslanca obecného 

zastupiteľstva vo výške 20.-€ za jedno zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1899212&f=2


      11. RÔZNE 

 

 

a.)  Informácie o stavbe cukrárne 

  

Zástupca spoločnosti AMONSTAV, s.r.o. Kátlovce J. U. informoval poslancov obecného 

zastupiteľstva o predchádzajúcej písomnej komunikácii medzi spoločnosťou AMONSTAV 

a Spoločným obecným úradom stavebným Trnava a Obcou Kátlovce.  

 

 

 

b.)  Úprava rozpočtu  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili žiadosť ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce o úpravu 

rozpočtu základnej školy (navýšenie o čiastku 5938.- €). 

 

     

 

c.)  Žiadosť TJ FC Kátlovce 

 

Starosta obce Mgr. Dalibor minarovič oboznámil poslancov OZ so žiadosťou TJ FC Kátlovce 

o dotáciu vo výške 8 000.- € v budúcom roku 2023. Poslanci OZ schválili dotáciu pre TJ FC vo 

výške, v akej obec doposiaľ každoročne prispievala na chod TJ FC – t.j. 7 000 €. Pre viac 

informácií a odôvodnenie navýšenia doporučili na budúce zasadnutie OZ prizvať zástupcu klubu 

TJ FC, ktorý ozrejmí použitie uvedenej dotácie. 

 

 

 

d.)  Návrh 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 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie návrh uvedeného VZN, ktoré je súčasťou tejto 

zápisnice. 

 

 

 

e.)  Návrh VZN č. 4/2022 o financovaní materskej školy a školských   

zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie návrh uvedeného VZN, ktoré je súčasťou tejto 

zápisnice. 

 

 

 

 

 



f.)  Návrh VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

       a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie návrh uvedeného VZN, ktoré je súčasťou tejto 

zápisnice. 

 

 

g.)  Informácie o pripravovaných podujatiach 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o najbližších podujatiach obce. 

 

 

h.)  Záver rokovania 

 

Návrh na uznesenie predniesol poslanec Ing. Ivan Švec - člen návrhovej komisie. Na záver 

starosta obce Mgr. Dalibor Minarovič poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

 

 

 

V Kátlovciach 07.12.2022                                     Mgr. Dalibor Minarovič, starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:    

 

 

 

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

 

 

 

 

                             Ing. Peter Drobný, PhD.                      ...................................                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 


