ZÁPISNICA
zo 01. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín
konaného dňa 30. júna 2020
Miesto a čas zasadnutia: KD malá sála, od 18:30 hod. do 20:20 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. Správa o činnosti ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Zatín v školskom
roku 2019/2020
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zatín na II.polrok 2020
7. Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Zatín za rok 2019
9. Schválenie Záverečného účtu obce Zatín za rok 2019
10. Rôzn
11. 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 7 poslanci.
K bodu 2) Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol program zasadnutia.
Program zasadnutia obecné zastupiteľstvo schválilo - jednohlasne
K bodu 3) Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice:
Katarína Horváthová
Mikuláš Molnár, Ing.
Návrh bol jednohlasne schválený.
Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Angela Čarnakovičová
K bodu 4) Príhovor starostu
- pán Mikuláš Kukó, starosta obce vo svojom vystúpení informoval poslacov o priebehu prác na
kultúrnom dome. Po požiari bol odstráneniý zhorený matertiál - zostatky . Práce boli vykonané
svojpomocne. Na základe verejnej súťaže bola vybraná firma Stavoservis, s.r.o. Trebišov na
vykonanie odstránenia zhorenej strechy. Bola vyhlásená verejná súťaž na zhotovenie projektu na
výstavbu strechy kultúrneho domu. Súťaž vyhrala projektantka Ing.Terpáková . Projekt bol dodaný
koncom júna 2020 . V súčasnosti sa vybavuje stavebné povolenie a vyhlásenie verejnej súťaže na
výstavbu strechy KD. Budova KD je poistená v poisťovni Kooperatíva, z uvedenej poisťovne
vykonali obhliadku zhoreniska, ale do dnešného dňa sme nedostali správu o šetrení požiaru.
Ďalej rieší sa namontovanie sirény v kultúrnom dome cez Ministerstvo vnútra. Rokovalo sa vo veci
naištalovania verejného rozhlasu.
- starosta obce informoval poslancov o tom, že sa koná umiestnenie prechodu pre chodcov pre ZŠ s
MŠ Zatín. Boli umiestnené stĺpy s dopravnou značkou , budú umiestnené stĺpy pre osvetlenie
prechodu a v mesiaci júl Cestná správa, pracovisko Kráľovský Chlmec odovzdá prechod pre
chodcov..

- p. Kukó Mikuláš, starosta obce informoval zastupiteľstvo o tom, že podal projekt na ÚPSVaR
Trebišov na dobrovoľnícku činnosť na 1 osobu s účinnosťou od 1.7.2020.
- p. Kukó oboznámil poslancov tým, že p.Molnár Mikuláš,Ing. v dňoch 26.,27. a 28. júna. 2020 sa
zúčastnil školenia „Špeciálna príprava na funkciu veľiteľa DHZO“. Je potrebné aktualizovať prácu
dobrovoľných hasičov v obci.
- p. starosta obce informoval zastupiteľstvo o zatvorení pobočky VÚB, a.s. Kráľovsklý Chlmec.
Bude potrebné prešetriť danú situáciu a otvoriť účty v iných bankách.
- p. Kukó oboznámil poslanov o tom, že obec obdržala oznámenia o ukončení exekúčných konaní
vo veci domáhania pohľadávok od p.Jozefa Priama, Ing. V budúcnosti je potrebné prešetriť
majetkové pomery Ing. Priama s možnosťou znovuzačatia exekúčného konania.
- pán starosta obce informoval poslancov o riešení situácie ohľadne p. Rudolfa Makulu, ktorý je
občanom obce Zatín . Z nemocnice bol dopravený na adresu trvalého pobytu z ktorého ušiel a chodí
po dedine a žobre. Bola podaná žiadosť na KSK pre jeho umiestnenie do sociálneho ústavu.
K bodu 5) Správa o činnosti ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Zatín v školskom v
roku 2019/2020
- p. Alžbeta Ďurková predniesla Správu o činnosti ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Zatín v školskom v roku 2019/2020. Oznámila, že v ZŠ v danom školskom roku je 15 žiakov v
materskej škole 17 žiakov. Počas školského roka v zariadení prebiehala inšpekcia z krajského
školského úradu a kontrola RÚVZ Trebišov. Zistené nedostatky boli odstránené. Boli vykonané
preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu a od 16.3.2020 je zatvorená ZŠ a MŠ v Zatíne. Pre
žiakov ZŠ vyučovanie prebiehalo elektronicky a v dvoch prípadoch riaditeľka žiakom úlohu
doručila osobne . Oznámila poslancom, že účtovníčka ZŠ s MŠ s vyučoavcím jazykom maďarským
v Zatíne od 31.8.2020 odchádza do dôchodku. Bol vyhlásený konkurz na dané pracovné miesto a od
1.9.2020 nastupuje nová pracovná sila. Bola podaná žiadosť o dotáciu na asistenta učiteľa, čaká sa
na rozhodnutie.
Obecné zastupiteľstvo Správa o činnosti ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Zatín
v školskom v roku 2019/2020 berie na vedomie - jednohlasne
K bodu 6) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zatín na II.polrok 2020
- v tomto bode ing. Švistun , hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov s návrhom plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zatín na II.polrok 2020.
Návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu 7) Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Ing.Švistun Ladislav hlavný kontrolór obce predniesol Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že skontroloval z troch rokovaní 11 unesení, z ktorých 6
bolo procedurálnych ( schválenie programu, voľby overovateľov zápisnice) 2 uznesenia boli
s výrokom schvaľuje a 3 uznesenia s výrokom berie na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
berie na vedomie - jednohlasne
K bodu 8) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečn. účtu obce Zatín za rok 2019
-vo svojom stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Zatín za rok 2019
Ing.Švistun uviedol, že odporúča viesť rezervný fond, prípadne iné fondové účty obce osobitne na
samostatných bankových účtoch a prebytok z finančných operácií prevádzať do rezervného fondu.
Skonštatoval, že Návrh záverečného účtu obce Zatín za rok 2019 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje

predpísané náležitosti podľa § 16, ods.5 uvedeného zákona. V súlade s ustanovením § 16 ods. 10
písm. a) zákona 582/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov odporúčam obecnému zastupiteľstvu v Zatíne prijať návrh
záverečného účtu obce Zatín za rok 2019 výrokom : Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu obce Zatín za
rok 2019 berie na vedomie - jednohlasne
K bodu 9) Schválenie Záverečného účtu obce Zatín za rok 2019
- základné informácie zo záverečného účtu predniesol starosta obce pripomenul, že Návrh
záverečného účtu bol vopred doručený poslancom na preštudovanie , bol zverejnený na úradnej
tabuli obce a webovej stránke obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín Celoročné hospodárenie za rok 2019 schvaľuje bez výhrad
- jednohlasne
K bodu 10) Rôzne
- p. Šimková Ingrid k riešeniu situácie ohľadne p. Rudolfa Makulu navrhla , aby bol dočasne
umiestnený v budove na futbalovom ihrisku.
- p. Belánová Kinga pripomenula, že po dohode so starostom obce bude spoločne s manželom
poskytovať stravu a občerstvenie pre p. Makulu
- p. Kukó Mikuláš oboznámil obecné zastupiteľstvo o stave financií na Transparentnom účte „Dom
kultúry Zatín-Zétény-S.O.S.. Uviedol, že na obnovu kultúrneho domu prispievajú občania obce ako
aj celkom cudzí ľudia. Podľa svojich možností financie posielajú na Transparentný účet okolité
mestá a obce , ako aj podnikatelia. Peňažné príspevky došli aj z partnerských obcí.
K bodu 11) Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.

Zapísala: Angela Čarnakovičová
Overovatelia zápisnice:
Katarína Horváthová
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Mikuláš Molnár, Ing.
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Mikuláš Kukó, starosta obce

