ZÁPISNICA
zo 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín
konaného dňa 30. augusta 2019
Miesto a čas zasadnutia: KD malá sála, od 15:30 hod. do 17:00 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.
Úprava rozpočtu
6.
Rôzne
7.
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. Sú prítomní 4
poslanci. Neprítomní: Anna Szakszonová, Mgr., Katarína Horváthová, Mikuláš Molnár, Ing.
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:
Zoltán Szaxon
Ingrid Šimková
Návrh bol jednohlasne schválený.
Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Izabela Szaxonová, Mgr.
K bodu 4) Príhovor starostu
- Pán Mikuláš Kukó, starosta obce vo svojom vystúpení oboznámil poslancov OZ o tom, že kvôli
hygienickej kontrole bola vykonaná oprava podlahy v učebni ZŠ. Bola vytvorená nová miestnosť
pre upratovačku na uskladnenie čistiacich prostriedkov. V MŠ v sociálnej miestnosti bol umiestnený
ventilátor na odsávanie vzduchu.z WC.
- Starosta obce oboznámil poslancov OZ o tom, že bola vykonaná kontrola detského ihriska.
Kontrola našla konštrukčné chyby, ktoré treba odstrániť. Ladislav Švistun, Ing. navrhol, aby bola
oslovená firma, ktorá detské ihrisko vyhotovila a vydala príslušný certifikát, aby zistené chyby
odstránila.
- Starosta obce informoval poslancov o návšteve v družobnej obci Karcfalva.
- Starosta obce oboznámil poslancov o tom, že bol uskutočnený 1. futbalový tábor, ktorý trval 3 dni.
Tábora sa zúčastnilo 18 deti. Náklady na tábor boli sponzorované. Starosta obce plánuje
uskoňutočniť nasledujúci tábor na budúci rok, ktorý by trval 1 týždeň.
- Ženská folklórna skupina „Bazsarózsa“ navrhla a aj zrealizovala premietanie filmu vonku pri
obecnom dome. Akcie sa zúčastnili dospelí aj mládež z obce a v budúcnosti plánujú premietanie
filmov zopakovať. Ingrid Šimková navrhla , aby sa filmy premietali pre deti aj v zime v kultúrnom
dome.
- Starosta obce oboznámil poslancov OZ , že v obecnom dome bol komín v havarijnom stave, ktorý
sa zbúral, a namiesto starého komína bol vyrobený nový vložkovaný keramický komín.

- Starosta obce oboznámil poslancov OZ o tom, že obec prijala rozhodnutie o schválení dotácie na
rekonštrukciu KD v sume 130.000 Eur (izolácia, okná, dvere), čo sa uskutoční na budúci rok.
K bodu 5) Úprava rozpočtu - Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Zatín k návrhu 1. úpravy
rozpočtu obce na rok 2019 .
- Pán Ladislav Švistun, Ing. predniesol svoje stanovisko k návrhu úpravy rozpočtu. Odporučil
schváliť úpravy rozpočtu.
OZ jednohlasne berie na vedomie Stanovisko HK k návrhu 1. úpravy rozpočtu.
- starosta obce Zatín predložil návrh 1. úpravy rozpočtu obce na rok 2019 . Uv iedol, že Návrh 1.
úpravy rozpočtu bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote.
OZ jednohlasne schválilo 1. úpravu rozpočtu obce na rok 2019 .
K bodu 6) Rôzne
- Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že v roku 2017 obec prijala dotáciu na opravu chodníka
v sume 8.000 Eur, ktorú treba uskutočniť do konca tohto roka. Boli vyzvané tri firmy, z ktorého
jedna firma súhlasila, že v októbri zrealizuje opravu chodníka s priekopou.
- Starosta obce informoval poslancov, že dostali pozvánku z družobnej obce Helvécia na
vinobranecké slávnosti, ktoré sa uskutočnia 6. a 7. septembra. Vyzval poslancov , ktorí sa chcú
zúčastniť uvedenej akcie, nech sa hlásia do 3.9.2019 u starostu obce.
K bodu 7) Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.

Zapísala: Izabela Szaxonová, Mgr.
Overovatelia zápisnice:
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..............................................
Mikuláš Kukó, starosta obce

