ZÁPISNICA
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín,
konaného dňa 18.mája 2020
Miesto a čas zasadnutia: ZŠ s MŠ Zatín, od 16,30 hod. do 18,30 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny uloženej v agende „OZ Zatín“
Program:
 Zahájenie
 Schválenie programu zasadnutia
 Voľba overovateľov zápisnice
 Príhovor starostu
 Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
 Vzdanie sa časti platu starostu v prospech obce
 Rôzne
 Záver
Priebeh rokovania:
K bodu 1) Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil p. Mikuláš Kukó, starosta obce Zatín.
Privítal prítomných a konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je Obecné zastupiteľstvo uznášania
schopné. Sú prítomní 6 poslanci. Poslanec Ing.Mikuláš Molnár je ospravedlnený..
K bodu 2) Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol program zasadnutia.
Program zasadnutia obecné zastupiteľstvo schválilo
K bodu 3) Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice:
Kinga Belánová.
Ingrid Šimková
Návrh bol jednohlasne schválený.
Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Angela Čarnakovičová
K bodu 4)Príhovor starostu
- pán Mikuláš Kukó, starosta obce vo svojom vystúpení informoval poslancov o smutnej udalosti,
ktorá sa stala dňa 6.5.2020 o 12,10 hodine v našej obci. V garáži pri kultúrnom dome vypukol
požiar, ktorý postupne zasiahol aj strechu na veľkej sále kultúrneho domu. Napriek snahám
hasičov, ktorí zasahovali štyrmi vozidlami nedokázali zabrániť rozšíreniu ohňa aj na strechu nad
obecným úradom. Ohňom bola zasiahnutá celá strecha, zdeformovala sa aj konštrukcia strechy.
Na poschodí vyhorela knižnica a malá sála, kde vykonával činnosť stolnotenisový oddiel. Boli
zadymené a neskôr zatopené miestnosti archívu a CO skladu . Miestnosti obecného úradu boli
zatopené, ako aj celé prízemie. Presun zariadenia, kancelárskej techniky a dokumentácie do
budovy ZŠ s MŠ a do miestnosti COOP Jednoty,pod dohľadom pracovníčok OcÚ vykonali
obyvatelia obce. Obecný úrad od 7.5.2020 funguje v štandardných pracovných hodinách. v
miestnosti ZŠ s MŠ Zatín. V blízkej budúcnosti prvoradou úlohou bude odstránenie škôd a
výstavba novej strechy.

K bodu 5) Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
- v ďalšom starosta obce Mikuláš Kukó navrhol OZ vyhlásiť podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dobrovoľnú zbierku na
obnovu obecného úradu a kultúrneho domu ktorý dňa 06.05.2020 bol zničení požiarom.
s názvom „Dom kultúry Zatín-Zétény-S.O.S.”.Z dobrovoľnej zbierky sa má vykonať obnova
strechy, vnútorného vybavenia a zariadenia obecného úradu a kultúrneho domu. V Slovenskej
sporiteľni bol otvorenýtransparentný účet na ktorý je možné zasielať peniaze bankovým
prevodom.
Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo jednohlasne schválené
K bodu 6) Vzdanie sa časti platu starostu v prospech obce
- Mikuláš Kukó, starosta obce Zatín oznámil poslanom OZ, že sa vzdáva časti platu starostu od
1.5.2020 v prospech obce. Finančnú čiastku vo výške 350,-€, ktorá predstavuje navýšenie jeho
platu vo výške 25% bude mesačne prevádzať na transparentný účet „Dom kultúry Zatín-ZétényS.O.S.”, ako príspevok na obnovu strechy, vnútorného vybavenia a zariadenia obecného úradu
a kultúrneho domu.
Oznámenie OZ jednohlasne berie na vedomie.
K bodu 7)Rôzne
- v tomto bode p. Anna Szakszonová pripomenula, že je potrebné občanom, ktorí nemajú
možnosť peniaze preposlať na bankový účet umožniť platbu v hotovosti do pokladne OcÚ Zatín.
Starosta obce informoval prítomných, že prispieť na obnovu bude možné aj v hotovosti do
pokladnice obce. Tieto príspevky budú zverejnené na úradnej tabuli obce a financie budú
prevedené na transparentný účet.
- starosta obce informoval prítomných aj o návrhu, prostredníctvom ktorého by bolo možné cez
mechanizmus DMS získavať príspevky aj prostredníctvom SMS správ.
K bodu 8)Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.

Zapísala: Angela Čarnakovičová
Overovatelia zápisnice:
Kinga Belánová
Ingrid Šimková
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Mikuláš Kukó, starosta obce

