ZÁPISNICA
z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín
konaného dňa 27.marca 2019
Miesto a čas zasadnutia : KD sála , od 17,00 hod. do 18.30 hod.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny uloženej v agende „OZ Zatín“
Program :
 Zahájenie
 Schválenie programu zasadnutia
 Príhovor starostu
 Určenie zapisovateľa zápisnice a voľba overovateľov zápisnice
 Schválenie VZN č.2/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Zatín
 Rôzne
 Záver
Priebeh rokovania :
K bodu 1) Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril p. Mikuláš Kukó , starosta obce Zatín ,
konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je Obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Je
prítomných 6 poslancov. Neúčasť poslanca Zoltána Szaxona je ospravedlnená pre PN.
K bodu 2) Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol program zasadnutia.
Program zasadnutia obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.
K bodu 3) Pán Mikuláš Kukó, starosta obce vo svojom vystúpení oboznámil poslancov OZ o
činnosti OcÚ od posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
vyhodnotil prácu OcU, boli vypracované projekty :
a) „Zelené obce Slovenska“ - na obnovu zelene v obci,
b) „ Program podpory lokálnych komunít“ - Nadácia COOP Jednota
oboznámil poslancov s priebehom stavebných prác v rámci projektu „Modernizácia
a
oprava budovy obecného úradu Zatín“ pri rekonštrukcii miestností OcÚ. Práce sú
vykonávané podľa plánu s ukončením prác v termíne do konca apríla 2019.
podal správu v mene členov delegácie (Mikuláš Kukó,Kinga Belánová, Mikuláš
Molnár,Ing.,
Ingrid Šimková a Katarína Horváthová) zúčastnených osláv v
družobnej obci Helvécia.
Konštatoval, že privítanie bolo srdečné a užili si zaujímavý program.
oboznámil poslancov s termínom a miestom uskutočnenia „Medzinárodného detského
tábora“, a to: od 3. júla do 6. júla 2019 v penzióne AQUA Mária. Kompletný program
tábrora je v štádiu rozpracovania.
K bodu 4) Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice :
Kinga Belánová
Ingrid Šimková
Návrh bol bol jednohlasne schválený.
Starosta určil zapisovateľku zápisnice : Angela Čarnakovičová
K bodu 5) Pán Mikuláš Kukó, starosta obce predložil Návrh na VZN č. 2/2019 o dodržiavaní
čistoty a poriadku na území obce Zatín . K danému návrhu mal hlavný kontrolór obce p. Ladislav
Švistun, Ing. výhradu a to k článku 6 , ktorý je podľa jeho názoru v rozpore so zákonom č.

106/2018 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č.135/1961Zb. (Cestný zákon). Poslanec Vojtech
Horváth mal pozmeňujúci návrh k návrhu VZN č.2. Navrhol zosúladiť návrh VZN č.2 s novelou
zákona a v zmysle pripomienky hlavného kontrolóra.
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č.19/2019 jednohlasne schválilo pozmeňujúci návrh k návrhu
VZN č.2 v zmysle pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo sa následne jednohlasne uznieslo na prijatí VZN č.2/2019 v zmysle
pozmeňujúceho návrhu.
K bodu 7) Rôzne:
- Pán Mikuláš Kukó, starosta obce oboznámil poslancov , že obec dostala ponuku na opravu ciest
od zahraničnej firmy. V blízkej budúcnosti si vyžiada ďalšie ponuky za účelom porovnania cien.
- Poslankyňa Katarína Horváthová navrhla riešiť vonkajšie osvetlenie pri Dome smútku.
- Poslanec Vojtech Horváth pripomenul, že treba pokračovať na projekte opravy mosta na ulici
Nad Jazerom. Hľadať možnosť dotácie na opravu mosta.
- Poslankyňa Katarína Horváthová pripomenula, že sú sťažnosti zo strany obyvateľov na hlučnosť
na ulici Cintorínska, ktoré treba riešiť.
K bodu 8) Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie
Zapísala : Angela Čarnakovičová
Overovatelia zápisnice:
Kinga Belánová......................................................
Inrid Šimková..........................................................

..............................................
Mikuláš Kukó ,starosta obce

