
ZÁPISNICA 
zo 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín  

konaného dňa 13. decembra 2019  

Miesto a čas zasadnutia: KD malá sála, od 16:30 hod. do 19:00 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny uloženej v agende „OZ  Zatín“ 

Program: 

 Zahájenie 

 Schválenie programu zasadnutia 

 Voľba overovateľov zápisnice 

 Príhovor starostu 

 Správa o činnosti ZŠ s MŠ, a ďalších organizácií v obci 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zatín na I. polrok r. 2020 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Zatín za rok 2020-2022 

Schválenie rozpočtu na rok 2020-2022 

Schválenie VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v katastrálnom území Zatín 

 Rôzne 

 Záver 
 

Priebeh rokovania: 
 

K bodu 1)  Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril p. Mikuláš Kukó, starosta obce Zatín, 

privítal prítomných a  konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je Obecné zastupiteľstvo uznášania 

schopné. Sú  prítomní 7 poslanci.  
 

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:       Kinga Belánová 

            Zoltán Szaxon 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

Starosta určil zapisovateľku  zápisnice: Angela Čarnakovičová 
 

K bodu 4)   Príhovor starostu 
 
 - Pán Mikuláš Kukó, starosta obce vo svojom vystúpení vyhodnotil podujatie - Mikukášske 

oslavy , usporiadané dňa  08.12.2019 v kultúrnom dome.. V programe bola tradičná návšteva 

Mikuláša, ktorý odmenil deti sladkosťami a rozžiarili sa svetlá na spoločnom vianočnom 

stromčeku.  

- Starosta obce oboznámil poslancov OZ o tom, že bude potrebné premiestniť stĺp pre bocianov v  

miestnom parku. 

- starosta obce informoval poslancov o tom, že 31.12.2019 sa končí program pre Menšie obecné 

služby. Od januára 2020 budú prijatí občania, podľa podaných žiadostí v počte 14. 



 

K bodu 5)   Správa o činnosti ZŠ s MŠ, a ďalších organizácií v obci 
 

-Riaditeľka Základnej školy s materskou školou s vyučovacím  jazykom maďarským.- Magyar 

Tanítási Nyelvu Alapiskola és Óvoda , Hlavná 114/60, Zatín  p. Alžbeta Ďurková predniesla 

zastupiteľstvu  správu o výchovno - vzdelávacej činnosti. ZŠ s MŠ Zatín  za rok 1-3. Q. 2019  a 

ekonómka školy p. Irena Gécziová podala správu o hospodárení   Základnej školy s materskou 

školou s vyučovacím  jazykom maďarským.- Magyar Tanítási Nyelvu Alapiskola és Óvoda , 

Hlavná 114/60, Zatín za rok 1-3. Q. 2019. 
 

- Pán Teodor Lakatoš v zastúpení TJ - stolnotenisový oddiel informoval obecné zastupiteľstvo o 

činnosti oddielu za rok 2019. a zároveň žiadal zastupiteľstvo, aby podanú žiadosť na činnosť  

oddielu na rok 2020 obecné zastupiteľstvo podporilo. 
 

K bodu 6)     Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zatín na I. polrok 

r. 2020  

- v tomto bode hlavný kontrolór obce Ing. Švistun Ladislav predniesol Návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Zatín na I. polrok r. 2020 .  Tento návrh  starosta obce  

navrhol rozšíriť o bod : Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami v druhom polroku 

kalendárneho roka  2019 v Základnej škole s materskou školou s vyučovacím  jazykom 

maďarským.- Magyar Tanítási Nyelvu Alapiskola és Óvoda , Hlavná 114/60 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zatín na I. polrok r. 2020 aj doplnkom 

bol  jednohlasne schválený. 
 

K bodu 7)     Stanonvisko hlavného kontrolóra obce Zatín k Návrhu rozpočtu na roky 

2020-2022 v členení, podľa funkčnej a ekonomickej  rozpočtovej klasifikácie 

- hlavný kontrolór obce predniesol svoje stanonvisko  k Návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 v 

členení, podľa funkčnej a ekonomickej  rozpočtovej klasifikácie 

Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín v súlade s § 11 odsek 4 , písmeno b, zákona č.369/1990 Zb..z.. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

- stanovisko hlavného kontrolóra  jednohlasne berie na vedomie . 
 

K bodu 8)     Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022 

- návrh rozpočtu na roky 2020-2022 obecné zastupiteľstvo prerokovalo , Hlavný kontrolór obce 

návrhol prijať uznesenie o tom, že  Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín  v zmysle § 4 odsek 5, 

zákona č.583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. rozhodlo, že pri 

zostavovaní a schvaľovaní rozpočtu obce nebude uplatňovať programy obce (programový 

rozpočet ). 

Rozpočet na roky 2020-2022 bol jednohlasne schválený. 
 

K bodu 9)     Schválenie VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom území Zatín 

- starosta obce   predniesol  Návrh VZN č. 1/2020  o miestnych daniach a miestnom  poplatku 

za komunálne odpady a drobné  stavebné  odpady v katastrálnom území Zatín. Informoval 

poslancov, že zvýšiť cenu jedného žetóna na 2,50 Eur/žeton je potrebné z dôvodu krytia nákladov 

za odvoz  komunálneho odpadu. 



- zastupiteľstvo sa uznieslo na prijatí VZN č.1/2020  jednohlasne. 
 

K bodu 10)   Rôzne 

-starosta obce informoval zastupiteľstvo o činnosti mladých hasičov v obci. Navrhol, aby bol 

zriadený Dobrovoľný hasičský  zbor Obce Zatín, ktorý bude výkonnou organizačnou zložkou 

obce Zatín. 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 

- starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou. p.Františeka Szaxona, SHR, 076 53 Zatín , ktorý žiada 

OZ o zníženie sadzby dane z nehnuteľností pre TTP .   

Ţiadosť bola jednohlasne zamietnutá 
 
 
 

K bodu 11)   Záver   
 

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

Zapísala: Angela Čarnakovičová 
 

Overovatelia zápisnice:  
 

Kinga Belánová    ....................................................... 
 

Zoltán Szaxon      ........................................................ 
 
 

      
 

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

       Mikuláš Kukó, starosta obce 
 
 


