ZÁPISNICA
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín,
konaného dňa 29. júna 2021
Miesto a čas zasadnutia: Zasadačka v KD Zatín, od 17:00 hod. do 20:10 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 o činnosti ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Zatín za školský rok
2020/2021
6. Zámer – predaj obecného pozemku
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Zatín za rok 2020
8. Schválenie Záverečného účtu obce Zatín za rok 2020
9. Rôzne
10. 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 Ingrid Šimková pre pracovné
povinnosti sa nemôže zúčastniť zasadnutia.
K bodu 2) Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol program zasadnutia.
Program zasadnutia obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne
-za 6 poslancov,
K bodu 3) Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Anna Szakszonová, Mgr., Mikuláš Molnár, Ing.
Návrh bol jednohlasne schválený.
Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Angela Čarnakovičová
K bodu 4) Príhovor starostu

-starosta obce vyhodnotil akciu zberu odpadu v obci. Obyvatelia obce sa zišli pred kultúrnym
domom, rozdelili sa do skupín, ktoré po uliciach ako aj mimo obce zbierali odpad. Do akcie
sa zapojili aj deti z miestnej základnej školy. Zbierali odhodené papiere, plastové fľaše pri
detskom ihrisku. Konštatoval, že v budúcnosti je potrebné podobné akcie viac propagovať
a zapojiť najmä mládež.
- v mesiaci jún na uliciach Domoňa, Nad Jazerom a Hlavná bola vykonaná malá lokálna
oprava ciest, a to zapracovanie dier studeným asfaltovým zmesom.
- starosta oboznámil zastupiteľstvo s pozvaním na stretnutie medzibodrožských obcí, ktoré sa
uskutoční dňa 20.8.2021 a vyzval poslancov, aby podľa ich možností sa zúčastnili danej
akcie.
- pán starosta podal ústnu správu o priebehu v rekonštrukcie kultúrneho domu. V priebehu
budúcich mesiacoch bude vykonávané zatepľovanie budovy KD a zabudovanie
vzduchotechniky v miestnostiach KD. Drobné stavebné práce sa budú vykonávať
v miestnostiach kuchyne, veľkej sály ako aj na poschodí budovy KD svojpomocne. Z obce sa
hlásia dobrovoľníci na vykonávanie uvedených prác. V miestnostiach tzv. kaderníctvo,
chodba pred javiskom a je potrebné odstrániť strop, nakoľko drevený materiál je zhnitý.
Výmenou stropu narastú náklady obnovu na budovu KD.
- starosta obce informoval prítomných o získaní dotácie v sume 1.400,- Eur pre DOHZ na
zásahový odev pre členov. Štyria členovia DOHZ Zatín absolvovali školenie a zložili
psychotesty potrebné k vykonávaniu zásahových prác.
- starosta spomenul, že v mesiaci jún na cintoríne bolo vykonaná úprava okolia studne. Bol
premiestnený altánok nad studňu, bolo vymenené ručné čerpadlo a upravilo sa aj okolie
studne.
K bodu 5) Správa o činnosti ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Zatín za školský
rok 2020/2021
- Správu o činnosti podala riaditeľka Správa o činnosti ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom
maďarským Zatín za školský rok 2020/2021. Školský rok 2020/21 sa začal s počtom detí 15.
Do polovice apríla 2021 z dôvodu pandemických opatrení (COVID-19) sa deti zúčastnili
vyučovania na diaľku a od 12.04.2021 absolvovali vyučovanie v škole. V MŠ bolo
nahlásených 11 detí z ktorých 6 detí nastúpi v nasledujúcom školskom roku do školy.
Školský rok sa začne počtom detí 10.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie Správa o činnosti ZŠ s MŠ
s vyučovacím jazykom maďarským Zatín za školský rok 2020/2021
K bodu 6) Zámer – predaj obecného pozemku
-starosta obec informoval zastupiteľstvo o prevode vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Zatín
par.č. 1508/101 ostatná plocha o výmere 800m2 v celosti a par.č. 1508/121 ostatná plocha
o výmere 800 m2 v celosti vo všetkých prípadoch sa jedná o parcely register „C“, zapísané na
LV č.364 pod B1, minimálne za cenu 6.000,00 Eur, podľa §9 ods.2 písm. a) zák.č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
-Starosta ďalej oboznámil poslancov s podmienkami verejnej súťaže na prevod nehnuteľností
v k.ú. Zatín par.č. 1508/101 ostatná plocha o výmere 800 m2 v celosti a par.č. 1508/121
ostatná plocha o výmere 800 m2 v celosti vo všetkých prípadoch sa jedná o parcely register
„C“, zapísané na LV č.364 pod B1, minimálne za cenu 6.000,00 Eur.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľností a
obchodné podmienky verejnej súťaže.
K bodu7) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Zatín za rok 2020
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Zatín za rok 2020
predniesol Ing. Švistun HK obce.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu záverečného účtu obce Zatín za rok 2020.

K bodu 8) Schválenie Záverečného účtu obce Zatín za rok 2020
-základné informácie zo záverečného účtu obce za rok 2020 predniesol starosta obce.
Oznámil, že Návrh záverečného účtu bol vopred doručený poslancom, bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín Celoročné hospodárenie za rok 2020 schvaľuje bez
výhrad - jednohlasne
K bodu 9) Rôzne
-pán Horváth Vojtech sa vyjadril k stavebným prácam na kultúrnom dome. Navrhol, aby
vnútorné steny budovy KD boli obnovené oblepením sadrokartonovými doskami.
- pani Čarnakovičová, pracovníčka OcÚ informovala zastupiteľstvo o uzavretí
transparentného účtu dňom: 27.05.2021 zriadenú v Slovenskej sporiteľni, a.s. dňa 19.05.2020
ako dobrovoľnú zbierku „Obnova Obecného úradu a Kultúrneho domu Zatín“. Bola
vyzbieraná finančná čiastka 52.840,72 Eur.
K bodu 10) Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.
Zapísala: Angela Čarnakovičová
Overovatelia zápisnice:
Anna Szakszonová, Mgr. .......................................................
Mikuláš Molnár, Ing.
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.........................................
Mikuláš Kukó, starosta obce

