ZÁPISNICA
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín
konaného dňa 16. novembra 2020
Miesto a čas zasadnutia: miestnosť v ZŠ Zatín, od 16,30 hod. do 18,15 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. Úcta k starším – aktivita
6. Rôzne
7. Záver
Priebeh rokovania:
K bodu 1) Zahájenie
- 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) Schválenie programu zasadnutia
- Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol program zasadnutia.
Program zasadnutia obecné zastupiteľstvo schválilo - jednohlasne
K bodu 3) Voľba overovateľov zápisnice
- Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Ingrida Šimková
Mikuláš Molnár, Ing.
Návrh bol jednohlasne schválený.
Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Angela Čarnakovičová
K bodu 4) Príhovor starostu
- starosta obce informoval poslancov o priebehu plošného testovania antigénnymi testami na
Covid-19 v obci Zatín, konaného v dňoch 31.10. a 1.11.2020. Testovanie vykonávali a
zabezpečovali 2 zdravotníci, 2 administratívny pracovníci, vojak, policajt a starosta obce. Bolo
otestovaných 377 ľudí z ktorých 3 boli pozitívny na Covid-19.
- pán Mikuláš Kukó, starosta obce vo svojom vystúpení informoval poslancov o priebehu prác
na kultúrnom dome. Bola vyhlásená verejná súťaž na vzduchotechniku vo veľkej sále v KD,
ktorú vyhrala firma KLIMATECH, s.r.o., Košice. Do verejnej súťaže na ústredné kúrenie v
budove KD sa prihlásili tri firmy, z ktorých bola vybratá firma ROVKUR, s.r.o., Michalovce.
Práce
v miestnostiach obecného úradu, sociálnych miestností a zasadačky sa vykonávajú priebežne a
taktiež sa vykonáva elektroinštalácia v budove. Informoval poslancov, že vyšetrenie požiaru zo
strany poisťovne nie je ešte uzavretá.

- starosta obce informoval poslancov , že náš občan p. Rudolf Makula, dňa 14.10.2020 zomrel. Je
pochovaný na obecnom cintoríne. Žiadosť pre jeho umiestnenie do špeciálneho ústavu bola
stiahnutá.
- starosta navrhol riešenie situácie s mládežou v obci. V minulosti im bola poskytnutá miestnosť
v areáli obliekárne na futbalovom ihrisku za účelom vykonávania voľnočasovej aktivity. Po
nevhodnom správaní sa mladých starosta im zobral kľúče od miestnosti. Navrhol, aby v priebehu
zimných mesiacov im bola poskytnutá miestnosť v budove obliekárne za podmienok, že škody
spôsobené v prechádzajúcom období odstránia a zodpovednosť za poriadok a majetok prevezme
dospelá osoba. Informoval poslancov, že po konzultácii s p. Kingou Belánovou, poslankyňa OZ
prevezme dozor nad mládežou a bude s ňou spísaná zmluva o prenájme miestnosti.
K bodu 5) Úcta k starším - aktivita.
- v tomto bode starosta obce spomenul, že každý rok v mesiaci október spomenieme na starších
obyvateľov obce. Z dôvodu pandémií koronavírusu na Slovensku v tomto roku tento program nie
je možné uskutočniť podľa tradícií.. Obrátil sa na poslancov OZ, aby dali návrh ako tento
program uskutočniť.
Poslanci OZ navrhli, aby tento rok bol obdarený len najstarší muž a najstaršia žena v obci.
Návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu 6) Rôzne
- v tomto bode pán Szaxon Zoltán navrhol , nakoľko sme v tomto roku nezorganizovali Deň
obce, Deň matiek ani ďalšie kultúrne a športové podujatia, nech sa neuskutočnia ani oslavy
Mikuláša
- poslanec Horváth Vojtech k téme o mládeži zdôraznil , že je potrebné, aby mládež určila svojho
zástupcu, ktorý prevezme kľúče od miestnosti a prísne kontrolovať dodržiavanie dohodnutých
podmienok
- starosta spomenul, že občania sa sťažovali na znečistenie ciest blatom, vynášaného
poľnohospodárskymi strojmi. Starosta povedal, že komunikoval s poľnohospodármi, ktorí
odstránili znečistenie z ciest.
K bodu 11) Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.
Zapísala: Angela Čarnakovičová
Overovatelia zápisnice:
Ingrid Šimková
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Mikuláš Kukó, starosta obce

