ZÁPISNICA
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín,
konaného dňa 07.mája 2021
Miesto a čas zasadnutia: Zasadačka v KD Zatín , od 15:00 hod. do 17:00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny uloženej v agende „OZ Zatín“
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájenie
Schválenie programu zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice
Príhovor starostu
Žiadosť o odkúpenie pozemkov
Správa Hlavného kontrolóra o výsledku kontroly uznesení OZ
Dodatok k VZN č. 1/2020
Rôzne
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 pracovné
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: Vojtech Horváth, 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 poslancov o tom, že bola
podaná žiadosť o dotáciu na činnosť dobrovoľného hasičského zboru v roku 2021 a bola
podaná žiadosť o poskytnutie hasičského auta .

- starosta spomenul, že sa pokračuje v rekonštrukcii kultúrneho domu. Bola vypracovaná
štúdia na výstavbu javiska, namontovanie svetelnej a zvukovej techniky vo veľkej sále. Boli
vstavané prístrešky a zábradlia pri vchode do KD od Hlavnej ulice ako aj pri vchodoch od
Kostolnej ulice. Informoval poslancov o tom, že sa rieši aj výmena zhorenej strechy na garáži
pri kultúrnom dome.
- starosta oboznámil, poslancov o potrebe zavedenia kamerového systému v obci. Navrhol,
aby konzoly na kamery bolo namontované na fasáde KD ešte pred zateplením budovy.
- starosta obce informoval prítomných o získaní dotácie z FPÚ na zariadenie knižnice v sume
9.000,00 Eur.
- starosta obce oznámil poslancom, že bola vykonaná pravidelná ročná kontrola detského
ihriska pri futbalovom ihrisku. Kontrola navrhla upraviť dopadovú plochu k hojdačke
a k šmykľavke. Materiál je objednaný a úprava je v štádiu riešenia.
- starosta spomenul, že v mesiaci apríl na cintoríne bolo vykonané jarné upratovanie. Bol
objednaný kontajner na komunálny odpad do ktorého bol umiestnený odpad po pretriedení.
Biologický odpad bol umiestnený do novovytvorenej kompostárne. Bola vykonaná úprava
terénu a jeden kontajner bol premiestnený do severného rohu cintorína. Je potrebné osloviť
návštevníkov cintorína, aby v budúcnosti venovali väčšiu pozornosť na triedenie odpadu na
cintoríne.
- starosta informoval poslancov OZ o tom, že obec podala žiadosť o dotáciu – Aktivačná
činnosť §52 na ÚPSVaR v Trebišove na štyroch uchádzačov s platnosťou od 1.5.2021 a boli
prijaté tri osoby na menšie obecné služby v rozsahu práce 64 hodín mesačne.
K bodu 5) Žiadosť o odkúpenie pozemkov
-v tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosť o odkúpenie pozemkov ,
ktorú podala Daniel Bányácski, trvale bytom v Strede Nad Bodrogom Záhradná 614/3. Jedná
sa o žiadosť o odkúpenie pozemkov na parcelách č. 1508/101 a 1508/102 za účelom
výstavby rodinného domu. Starosta navrhol schváliť zámer odpredať prebytočný majetok
obce – pozemok, vedený na liste vlastníctva č.364, druh pozemku - ostatná plocha
s parcelným číslom CKN p.č.1508/101 o výmere 800 m2 a p.č. 1508/102 o výmere 800 m2
vo vlastníctve Obce Zatín, v súlade s § 9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, formou obchodnej verejnej súťaže.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválil zámer na odpredaj pozemkov.
K bodu 6) Správa Hlavného kontrolóra o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ
- správu Hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení OZ predložil pán Ing. Ladislav
Švistun. Konštatoval, že kontrolu vykonal na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok
2021 a bola vykonaná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za prvý štvrťrok
2020. Z celkového počtu 7 kontrolovaných uznesení z jedného rokovania OcZ zo dňa
26.2.2020 boli 2 uznesenia procedurálne (schválenie programu, voľby overovateľov), 2
uznesenia boli s výrokom „ uznáša sa“, 1 uznesenie s výrokom „rozhodlo“, 1 uznesenie
s výrokom „schvaľuje“ a 1 uznesenie s výrokom „berie na vedomie“.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne berie na vedomie správu Hlavného kontrolóra
o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
K bodu 7) Dodatok k VZN 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom území Zatín
- starosta obce informoval, obecné zastupiteľstvo o vypracovaní Dodatku k VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom
území Zatín. Jedná sa o zmeny : - došlo k zmene bankové účtu obce a dopĺňa sa v druhej
časti, článok I., §3 , v bode 1, písmeno d./ lesné pozemky.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne sa uznáša na Dodatku k VZN č.1/2020 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v katastrálnom území Zatín
- K bodu 8) Rôzne
- starosta obce p. Kukó informoval poslancov OZ o zákone č.490/2019 Z .z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch. Upozornil na povinnosť obce pri triedení a zberu
kuchynského bioodpadu. Nakoľko obec nemá vlastnú obecnú kompostáreň uplatňuje
výnimku, že 100% domácností na jej území kompostuje vlastný odpad. Na preukázanie tohto
stavu sú čestné vyhlásenia zástupcov všetkých domácností v obci Zatín o tom, že domácnosť
kompostuje vlastný odpad.
- starosta obce v rámci jarného upratovania v obci navrhol zorganizovať zber odpadu
v katastrálnom území obce Zatín . Zabezpečí kontajner na odvoz pozbieraného smetia, vrecia
a pracovné rukavice pre účastníkov akcie .
- Anna Szakszonová, Mgr. navrhla zorganizovať akciu zberu odpadu na deň15.05.2021.
s návrhom súhlasili všetci poslanci

K bodu 11) Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.
Zapísala: Angela Čarnakovičová
Overovatelia zápisnice:
Vojtech Horváth .......................................................
Kinga Belánová .......................................................

.........................................
Mikuláš Kukó, starosta obce

