
ZÁPISNICA 

z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín, 

konaného dňa 27. augusta 2021 

Miesto a čas zasadnutia: Zasadačka v KD Zatín, od 16:00 hod. do 17:45 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. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021 

6. Menovanie do funkcie veliteľa DHZO Zatín 

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 5 poslanci. Poslankyňa Katarína Horváthová, Vojtech 

Horváth  z rodinných dôvodov sa nemôžu zúčastniť zasadnutia. 

K bodu 2) Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol program zasadnutia.  

Program zasadnutia obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne 

-za 5 poslancov, 

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

Overovatelia zápisnice: Zoltán Szaxon, Kinga Belánová  

Návrh bol jednohlasne schválený. 

Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Angela Čarnakovičová 

K bodu 4) Príhovor starostu 

-starosta obce podal ústnu správu o prácach vykonávaných pri rekonštrukcii kultúrneho domu. 

V mesiaci august bola namontovaná stabilným a fundovaným tímom vzduchotechnika vo 

veľkej sále, na poschodí ako aj v sociálnych miestnostiach. Konečné montážne práce 

a zapojenie vzduchotechniky do prevádzky bude realizovaná až po zabudovaní konštrukcie 



stropu v miestnostiach KD.  Ďalej oznámil, že boli začaté práce, na základe projektu, 

zateplenie budovy KD. Bolo ukončené zateplenie ako aj maľba fasády na bočnej strane KD. 

Boli odstránené  zvyšky stropu v miestnostiach tzv. kaderníctva, chodby  a miestnosti T-COM 

a vbudovaný nový strop. Začali sa dokončovacie práce na ústrednom kúrení vo veľkej sále. 

Boli oslovení dobrovoľníci  na vykonávanie menších stavebných a upratovacích prác. Práce 

sa konali v dňoch 15. a 16.07.2021 za účasti 18 dobrovoľníkov a v dňoch 27. a 28.8.2021 za 

účasti 34 dobrovoľníkov.  

- starosta obce informoval poslancov OZ o snahe vybudovať cyklotrasu medzi susednými 

obcami, a to: Vojka, Zatín, Svinice, Rad a Svätá  Mária. Na spoločnom zasadnutí 

s pozvanými projektantmi starostovia sa dohodli o zmapovaní a zistení daných možností 

vybudovania cyklotrasy. 

- starosta obce podal správu zastupiteľstvu o tom, že delegácia obce v zložení Mikuláša 

Kukóa a Mikuláša Molnára v dňoch 13.,14. a 15.8.2021 sa zúčastnila programu XX. osláv 

obce v obci Karcfalva v Rumunsku. Zdôraznil, že na stretnutí,  delegáti z  partnerských obcí 

sa jednotne zhodli v pokračovaní usporiadania spoločných akcií. 

- pán Kukó tlmočil pozvanie primátora mesta Cigánd z Maďarska na Stretnutie obci 

Medzibodrožia, konaného dňa 20.08.2021. Členmi delegácie budú  aj ženy zo speváckej 

skupiny „Bazsarózsa“, ktoré so svojim vystúpením spestria program podujatia. 

K bodu 5) Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021 

-  hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Švistun predniesol plán kontrolnej činnosti HK na 

druhý polrok 2021 (viď. prílohu tejto zápisnice). 

Plán kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2021 obecné zastupiteľstvo schválilo 

jednohlasne 

K bodu 6) Menovanie do funkcie veliteľa DHZO Zatín 

- starosta obce Zatín informoval poslancov o tom, že sa zúčastnil stretnutia členov DHZO 

Zatín. Bol informovaný o ich činnosti a plánmi do budúcna. Po prediskutovaní a návrhu 

členov DHZO menuje do funkcie veliteľa DHZO Zatín Ing. Mikuláša Molnára. 

K bodu 7) Rôzne 

-starosta obce v tomto bode informoval poslancov o priebehu a výsledku  Obchodnej verejnej 

súťaže schválenej uznesením OcZ č. 13/2021 zo dňa 29.6.2021. Do Obchodnej verejnej 

súťaže nepodal návrh žiadny účastník, preto bola súťaž dňa 3.8.2021 ukončená ako 

neúspešná. 

Výsledok  Obchodnej verejnej súťaže schválenej uznesením OcZ č. 13/2021 zo dňa 

29.6.2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín berie na vedomie jednohlasne. 

-starosta obce poslancov o obdržaní pozvánky partnerskej obce Helvécia na „Dni obce“, 

konanej v dňoch 4.-5.9.2021. Vyzval poslancov, aby sa prihlásili za členov delegácie 

v termíne od 27.8. – 31.8.2021. 

 



K bodu 8) Záver  

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

Zapísala: Angela Čarnakovičová 

Overovatelia zápisnice:  

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

Kinga Belánová       ....................................................... 

 

 

 

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

Mikuláš Kukó, starosta obce 

 

 

 


