ZÁPISNICA
zo 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín
konaného dňa 29. decembra 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. Stanovisko HK k návhu 1. úpravy rozpočtu na rok 2020.
6. Úprava rozpočtu na rok 2020
7. Správa hlavného kontrolóra č.2/2020 finančnej kontrole použitia rezervného fondu obce
8. Rôzne
9. 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
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. Koštatoval, že v miestnostiach obecného úradu a zasadačky je stále vlhko.
- starosta obce oboznámil poslancov s výsledkom verejnej súťaže na odhrňovanie snehu. Do
súťaže sa prihlásil iba jeden záujemca a to: Norbert Demko, SHR zo Zatína.
- starosta obce oboznámil zastupiteľstvo s ukončením exekučného konania č.EX135/2008-V3voči povinnému Ing. Jozefovi Priamovi SHR
K bodu 5) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 1.úpravy rozpočtu na rok 2020.
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 1.úpravy rozpočtu na rok 2020 obdržali poslanci na
preštudovanie. Stanovisko prečítal hlavný kontrolór Ing. Ladislav Švistun, ktorý návrh 1.úpravy
rozpočtu na rok 2020 navrhol obecnému zastupiteľstvu schváliť.
Obecné zastupiteľstvo Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratnej finančnej
výpomoci pre Obec Zatín berie na vedomie – jednohlasne.

K bodu 6) Úprava rozpočtu na rok 2020
- starosta obce predložil 1. úpravu rozpočtu na rok 2020. Konštatoval, že schválením navrhovanej
zmeny rozpočtu obce sa mení výsledok tŕozpočtového hospodárenia. Bežný rozpočet je
prebytkový, vo výške prebytku 74.395 Eur a kapitálový rozpočet je schodkový, vo výške
schodku 174.395 Eur. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom z
finančných operácií.
Obecné zastupiteľstvo prijatie 1. úpravy rozpočtu schvaľuje - jednohlasne
K bodu 7) Správa hlavného kontrolóra č.2/2020 finančnej kontrole použitia rezervného fondu
obce
- správu hlavného kontrolóra č. 2/2020 finančnej kontrole použitia rezervného fondu obce
predložil Ing. Ladislav Švistun, hlavný kontrolór obce. Cieľom kontroly bolo preveriť
dodržiavanie zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení ńeskorších predpisov, ako aj zákona č.431/2002 Z.z. o
účtovníctve v z.n.p.. Po vykonaní kontroly navrhol prostriedky rezervného fondu čerpať v súlade
s §15 ods.2 zákona č.583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
K bodu 8) Rôzne
- starosta obce povedal, že komunálny odpad z obce budú vyvážať v prvom jauárovom týždni
2021 . Verejnosť je o tom informovaná spôsobom obvyklým. Občania si môžu zakúpiť žetóny
od 4.januára 2021 na obecnom úrade.
- starosta obce oboznámili poslancov o tom, že ZŠ s MŠ Zatín podala žiadosť na ÚPSVaR
Trebišov o refundáciu nákladov MŠ za pandemické obdobie 2020 v sume 9.748,57 Eur, ktorú
sumu obdržali v mesiaci november 2020. Obec vykoná úpravu rozpočtu znížením dotácie pre
MŠ.
K bodu 9) 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 Kukó, starosta obce

