ZÁPISNICA
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín
konaného dňa 02. septembra 2020
Miesto a čas zasadnutia: miestnosť v ZŠ Zatín, od 17,30 hod. do 19,15 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. Schválenie VZN č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Zatín
6. Správa z finančnej kontroly č. 1/2020
7. Rôzne
8. 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: Vojtech Horváthová
Anna Szakszonová, Mgr.
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. Bola vyhlásená verejná súťaž na zhotovenie - výstavby strechy kultúrneho
domu. Súťaž vyhrala firma R.J.R. s.r.o., Snina.. Práce na stavbe sa začali v druhej polovici augusta
2020 . V súčasnosti sa vybavuje vyhlásenie verejnej súťaže na rekonštrukciu obecného úradu a
zasadačky v KD. Vybavuje sa úprava projektu odsávacej techniky vo veľkej sále v KD. Oznámil
poslancom, že vyšetrenie požiaru zo strany polície ako aj poisťovne nie je ešte uzavretá.
- starosta obce informoval poslancov o tom, že Slovenská pošta, a.s. umiestnila novú poštovú
schránku pri oplotení kultúrneho domu.
- p. Kukó Mikuláš, starosta obce informoval zastupiteľstvo o tom, že dňa 27.8.2020 navštívila našu
obec delegácia z mesta Siófok (Maďarsko). Pracovníčky z Kultúrneho centra „Kálmán Imre“
Siófok darovali pre obec ozvučovaciu a osvetlovaciu techniku pre knižnicu knihy .
dobrovoľných hasičov v obci.
- p. starosta obce informoval zastupiteľstvo , že boli otvorené účty v Slovenskej sporiteľni,a.s.
Kráľovský Chlmec.

- pán starosta obce informoval poslancov o riešení situácie ohľadne p. Rudolfa Makulu. Bola
podaná žiadosť na KSK pre jeho umiestnenie do špeciálneho ústavu. Je na čakacom zozname
v poradí ôsmy.
K bodu 5) Schválenie VZN č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Zatín .
- starosta obce predniesol VZN č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Zatín .
Konštatoval, že dané VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce ako aj na web stránke obce. Pán
Molnár Mikuláš,Ing. mal pripomienku k prílohe č.1, bod č.5 oslobodené od nájmu : vojnový hrob
a hrob učiteľa majú byť označené .
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na prijatí VZN č.4//2020 jednohlasne.
K bodu 6) Správa z finančnej kontroly č. 1/2020
- správu z finančnej kontroly č.1/2020 podal hlavný kontrolór obce Zatín Ing.Ladislav Švistun.
Vykonal kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami v druhom polroku kalendárneho roka
2019 v ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Zatíne. Cieľom kontroly bolo dodržiavanie
zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s finančnými
prostriedkami. Na zistené nedostatky hlavný kontrolór poukázal a podal návrh odporúčaní a
opatrení na ich odstránenie. Do stanovenej lehoty kontrolovaný subjekt predložil písomný zoznam
splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov.
Obecné zastupiteľstvo Správu hlavného kontrolóra z finančnej kontroly č.1/2020 berie na
vedomie - jednohlasne
K bodu 7) Rôzne
- Ing.Švistun Ladislav, hlavný kontrolór obce zatín podal správu o výsledku kontroly plnenia
uznesení obecného zastupiteľstva. Kontrolované boli uznesenia z 12. a 13. rokovania OcZ. Z
celkového počtu 14 kontrolovaných uznesení z dvoch rokovaní OcZ (č.12 a č.13) v období od
1.10.2019 do 31.12.2019 boli 4 uznesenia procedurálne (schválenie programu, voľby overovateľov
zápisnice), 3 uznesenia boli s výrokom schvaľuje, 3 uznesenia s výrokom berie na vedomie, 1
uznesenie s výrokom „rozhodlo“, 1 uznesenie s výrokom „zriaďuje“ a 1 uznesenie s výrokom
„zamieta“ a 1 uznesenie s výrokom „uznáša sa na VZN“.
Obecné zastupiteľstvo Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva berie na vedomie - jednohlasne.
- v tomto bode pán Szaxon Zoltán navrhol pre p. Dionýza Vargu , koordinátora menších obecných
prác udeliť odmenu za vykonávanú prácu po pracovnom čase pri likvidácií následkov požiaru KD.
- pani Šimková Igrid navrhla zvolať verejnú schôdzu občanov obce Zatín na deň: 11. septembra
2020 (piatok) o 16.00 hod.ine , miestom zasadnutia bude park pri futbalovom ihrisku
K bodu 11) Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.
Zapísala: Angela Čarnakovičová
Overovatelia zápisnice:
Vojtech Horváth
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Mikuláš Kukó, starosta obce

