
ZÁPISNICA 
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín, 

konaného dňa 05. marca 2021 

Miesto a čas zasadnutia:  ZŠ s  MŠ Zatín, od 15:30 hod. do 17:00 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 Hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020 

6. Prevod vlastníctva pozemku - Cintorín 

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 6 poslanci. Poslankyňa Katarína Horváthová pre iné 

povinnosti sa nemôže zúčastniť zasadnutia. 
 
K bodu 2)  Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol program zasadnutia.  

Program zasadnutia obecné zastupiteľstvo schválilo  

-za 6 poslancov 

 
K bodu 3) Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol overovateľov zápisnice. 

Overovatelia zápisnice:       Zoltán Szaxon  

            Ingrid Šimková  

Návrh bol jednohlasne schválený. 

 
Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Angela Čarnakovičová 
 
K bodu 4)   Príhovor starostu 

- Pán Mikuláš Kukó, starosta obce vo svojom vystúpení informoval poslancov o výrube 

stromov v obci. Jedná sa o výrub vyschnutých stromov  a zrez stromov na dvore základnej 

školy, pri  kultúrnom dome a na cintoríne. Na ulici Nad Jazerom je potrebné vykonať úpravu-

zrez stromov, ktoré zavádzajú pri verejnom osvetlení. V budúcnosti plánuje premiestniť stĺp 

pre bocianov na ulici Nad Jazerom č. domu 33 
 
- starosta spomenul, že neustále sa vykonáva rekonštrukcia kultúrneho domu. Bolo vykonané 

zateplenie stropov miestnostní na poschodí ako aj zateplenie stropov vo veľkej sále. Oznámil, 

že obecný úrad v súčasnosti sa nemôže presťahovať do miestností v kultúrnom dome, 

nakoľko steny sú stále vlhké. Miestnosti sú vykurované, vetrá sa pravidlene. Pri dosiahnutí 

optimálneho stavu sme pripravený presťahovať úrad do kultúrneho domu. Bola ukončená 

motáž ústredného kúrenia a tepelného čerpadla v kotolni, v miestnostiach obecného úradu a v 

zasadačke. Bola vyhlásená verejná súťaž na vybudovanie prístrešku pred vchodmi do KD. 
 
- starosta obce oboznámil poslancov OZ o tom, že hľadá kontakt na majiteľov pozemku oproti 

cintorína, za účelom odkúpenia časti záhrady pre vybudovanie parkoviska. 



- starosta obce informoval poslancov o tom, že podaná žiadosťo dotáciu  na Fond na podporu 

umenia za účelom zakúpenia zariadenia do knižnice bola vyhodnotená a schválená v sume 

9.000,-Eur 

 
K bodu 5)   Správa Hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020 

- správu Hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020 predložil pán Ladislav 

Švistun, Ing.. Konštatoval, že kontroly vykonal na základe plánu kontrolnej činnosti na  I. 

polrok a na II. polrok 2020. Boli vypracované a podané správy o vykonaní kontrol s návrhmi 

na odstránenie nedostatkov. 
 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne berie na vedomie správu Hlavného kontrolóra o 

kontrolnej činnosti za rok 2020 
 
K bodu 6)    Prevod vlastníctva pozemku – Cintorín 

- starosta obce informoval, obecné zastupiteľstvo o podanej žiadosti na SPP vo veci prevodu 

vlastníctva pozemku na cintoríne. Jedná sa o pozemok na parcele KN E č.504 , ktorá je vo 

vlastníctve SR a je v správe SPF. Časť uvedenej parcely sa nachádza v priestoroch cintorína a 

SPP reagovalo na našu žiadosť a žiada OZ o vyhlásenie k žiadosti. 

 

Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne vyhlasuje, že parcelu KN E č.504, druh pozemku – 

ostatná plocha o výmere 1364 m2 , ktorá je zapísaná na LV č.768 vo vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, ktorá svojou časťou 

o výmere 490m2  zasahuje do obecného cintorína využíva ako obecný cintorín a Obec 

Zatín vynakladá finančné prostriedky na jeho prevádzku a údržbu. 
 

K bodu 7)     Rôzne 

- starosta obce p.Kukó informoval poslancov o tom, že Nadácia COOP Jednota Slovensko 

vyhlásilo Program podpory lokálnych komunít na podporu rozvoja obcí. Po konzultácii s 

Annou Szakszonovou, zástupkyňou starostu navrhuje vypracovať projekt pre získanie grantu. 

- starosta obce oznámil OZ , že bol vypracovaný Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania 

pre zamestnancov obecného úradu s platnosťou od 1.3.2021. Všetci zamestnanci žiadali 

zabezpečenie stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má 

oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky. 

- starosta obce informoval OZ o vytvorení MOM na testovanie ľudí na COVID-19. V roku 

2021  testovania sa vykonávajú v miestnostiach ZŠ s MŠ v Zatíne cez víkendy, bolo testované 

5 krát. Testovanie plánujeme vykonať aj 6.3.2021 v sobotu. Testovania sa budú vykonávať 

podľa potreby na základe nariadenia RÚVZ Trebišov a platných prepisov.  
 

K bodu 11)   Záver   

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

rokovanie. 
 
Zapísala: Angela Čarnakovičová 

 
Overovatelia zápisnice:  
 
Ingrid Šimková           ....................................................... 

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

   

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

               Mikuláš Kukó, starosta obce 


