
ZÁPISNICA 
zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín  

konaného dňa 09. októbra 2020 

Miesto a čas zasadnutia: miestnosť v ZŠ Zatín, od 16,30 hod. do 18,05 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.  Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratnej finančnej výpomoci pre Obec Zatín.           

      6.  Prijatie návratnej finančnej výpomoci pre Obec Zatín.   

      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:    Zoltán Szaxon    

          Kinga Belánová 

             

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.  Oznámil,že verejnú súťaž na rekonštrukciu obecného úradu a zasadačky v KD 

vyhrala firma  Michal Kalinič, A-JE TO Hrušov.  Je potrebné vyhlásiť verejnú súťaž na 

odsávaciu techniku vo veľkej sále v KD a taktiež verejnú súťaž na ústredné kúrenie v budove 

KD. Informoval poslancov, že vyšetrenie požiaru zo strany polície ako aj poisťovne nie je ešte 

uzavretá. 
 

- pán starosta obce informoval poslancov o riešení situácie ohľadne p. Rudolfa Makulu.  

Odpoveď na  žiadosť  pre jeho umiestnenie do špeciálneho ústavu ešte neprišla. Pre p. Makulu je 

zabezpečená teplá strava a ošatenie. 
 



K bodu 5) Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratnej finančnej výpomoci pre Obec 

Zatín. 

- stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratnej finančnej výpomoci pre Obec Zatín obdržali 

poslanci na preštudovanie. Stanovisko prečítal  pán starosta obce, nakoľko hlavný kontrolór Ing. 

Ladislav Švistun bol neprítomný na zasadnutí.  

Obecné zastupiteľstvo Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratnej finančnej 

výpomoci pre Obec Zatín berie na vedomie – jednohlasne. 
 

K bodu 6)   
- starosta obce konštatoval, že v tomto roku došlo k výpadku dane z príjmov fyzických osôb, čo 

sa odzrkadľuje na príjmoch obce. Je tu možnosť požiadať Ministerstvo financií SR  o návratnú 

finančnú výpomoc max. vo výške 12.926,00 Eur.  Návratná finančná výpomoc sa má splatiť  

v štyroch splátkach v rokoch 2024-2027. 

Obecné zastupiteľstvo  prijatie návratnej finančnej výpomoci na základe Uznesenia vlády 

Slovenskej republiky č.494 z 12.8.2020 vo výške 12 926,00 eur na výkon samosprávnych  

pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19 schvaľuje - jednohlasne 
 
 

K bodu 7)  Rôzne 
 

- v tomto bode pán Szaxon Zoltán navrhol, že treba informovať občanov o prácach 

vykonávaných 

- starosta obce povedal, že o každej akcii, činnosti verejnosť je informovaná spôsobom obvyklým 

a  to: na úradnej tabuli, na webovej stránke obce a  na informačných tabuliach v obci.  
 

K bodu 11)   Záver   
 

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

Zapísala: Angela Čarnakovičová 
 

Overovatelia zápisnice:  
 

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

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

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

       Mikuláš Kukó, starosta obce 
 
 


