
ZÁPISNICA 
zo 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín 

konaného dňa 27.júna 2019 

Miesto a čas zasadnutia : KD malá sála , od 17,00 hod.  do  19.00 hod. 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny uloženej v agende „OZ  Zatín“ 

Program : 

1.  Zahájenie 

2.  Schválenie programu zasadnutia 

3.  Voľba overovateľov zápisnice 

4.  Príhovor starostu 

5.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Zatín za rok 2018 

6.  Schválenie Záverečného účtu obce Zatín za rok 2018 

7.  Rôzne 

8.  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 

7 poslancov. 

 

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 navrhol overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice :      Anna Szakszonová, Mgr. 

            Katarína Horváthová 

Návrh bol bol jednohlasne schválený. 

Starosta určil zapisovateľku  zápisnice : Angela Čarnakovičová 

 

K bodu 4)   Príhovor starostu 

- Pán Mikuláš Kukó, starosta obce vo svojom vystúpení oboznámil poslancov OZ o tom, že bola 

vykonaná oprava verejného rozhlasu  pri 16- tich dotykových bodoch. 

- Starosta obce oznámil poslancom OZ, že v obci sa obnovil Dobrovoľný hasičský zbor s počtom 

členov 12.  Dobrovoľný hasičský zborje zložený z mladých ľudí, ktorí vykonávajú činnosť v tomto 

zbore dobrovoľne popri svojom zamestnaní. 

- v budove ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Zatíne sa vyskytla havarijná situácia v 

triede ZŠ 

- Starosta obce oznámil poslancom, že bol vyhotovený znalecký posudok na autobus . 

Navrhol dané motorové vozidlo ponúknuť na predaj. 

K bodu 5)   Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Zatín za rok 2018 

- p. Ing. Ladislav Švistun predniesol svoje stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Zatín za rok 

2018. Odporučil schváliť záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad. 

 

K bodu 6) Schválenie Záverečného účtu obce Zatín za rok 2018 

- Návrh záverečného účtu bol vopred doručený poslancom na preštudovanie , bol zverejnený na 

úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Základné informácie zo záverečného účtu 

predniesol starosta obce. 

OZ schvalilo  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad. 

K bodu 7)    Rôzne 
- v tomto bode boli odsúhlasené úlohy pre prípravu obecných osláv dňa 6.7.2019  a usporiadania 



Medzinárodného detského tábora, konaného v dňoch  3.7. -  6.7.2019. 

 

K bodu 8)    Záver   
  

 V závere starosta obce  poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie. 

 

Zapísala : Angela Čarnakovičová 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Anna Szakszonová, Mgr........................................................ 

 

Katarína Horváthová........................................................ 

      

 

       ..............................................   

       Mikuláš Kukó, starosta obce 

 

 


