
ZÁPISNICA 

zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín, 

konaného dňa 15. októbra 2021 

Miesto a čas zasadnutia: Zasadačka v KD Zatín, od 18,45 hod. do 20,55 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. Nákup pozemku za účelom vybudovania parkoviska pri cintoríne 

6.  Rozvojový program Medzibodrožia – Bodrogköz Fejlesztési Program  

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 7 poslanci 

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

Program zasadnutia obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne 

-za 7 poslancov, 

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

Overovatelia zápisnice: Katarína Horváthová, Ingrid Šimková  

Návrh bol jednohlasne schválený. 

Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Angela Čarnakovičová 

K bodu 4) Príhovor starostu 

-starosta obce informoval poslancov o priebehu rekonštrukcie kultúrneho domu. Pokračujú 

stavebné práce na poschodí KD a práce na zateplení budovy ako aj maľbe fasády na prednej 

strane  budovy.  



-  starosta obce informoval poslancov o návšteve delegácie do partnerskej obce Helvécia 

v Maďarsku. Delegácia v počte 9 osôb sa zúčastnila na „ Dňoch obce Helvécia“ v dňoch 3.-

5.9.2021 

-   starosta obce podal ústnu správu k účasti na Konferencii Rozvojový program 

Medzibodrožia – Bodrogköz Fejlesztési Program, ktorý sa uskutočnil dňa 18.09.2021 v 

Kráľovskom Chlmci. Vrámci osláv mesta, do kultúrneho programu prispela so svojím 

vystúpením skupina Bazsarózsa, ktorá ponúkala vo svojom gastro stránku domáce, kvalitné a 

chutné produkty 

- v tomto bode starosta obce informoval prítomných o účasti na školení ohľadne výzvy Terra 

Incognita pre rok 2022 na podporu cestovného ruchu v Košickom kraji 

- starosta obce hovoril o stretnutí v Košiciach s členmi delegáci z obce Öskü (Maďarsko). 

Starosta obce Öskü oznámil, že hľadajú rodisko, rodinných príslušníkov neb. Kálmána 

Kollárika farára s rodiskom v obci Zatín. Pán Kukó  im  prisľúbil, že v Štátnom archíve  

Košice ako aj u miestnych občanov bude zisťovať potrebné informácie 

K bodu 5) Nákup pozemku za účelom vybudovania parkoviska pri cintoríne 

-starosta obce informoval prítomných o zámere kúpy nasledovných pozemkov do vlastníctva 

obce Zatín:  

- novovytvorený pozemok (záhrada), par.č. 203/3 z LV č. 668, vytvorený geometrickým 

plánom č. 34872728-218/21, o výmere 324 m2, od vlastníka: Rita Makkaiová, nar. 14.05.1981  

v podiele v celosti za cenu 1,33 € za 1m2   za celkovú cenu 430,92 €, 

- novovytvorený pozemok (záhrada), par.č. 208/2 z LV č. 336, vytvorený geometrickým 

plánom č. 34872728-218/21, o výmere 1063 m2, od vlastníkov: Ladislav Somogyi, nar.: 

8.1.1954 spoluvlastnícky podiel ½, za cenu 1,33 € za 1m2, spolu 706,89€ a Katarína 

Somogyiová, nar. 24.11.1956 spoluvlastnícky podiel ½ za cenu 1,33 € za 1m2, spolu 706,89 

€. 

Nákup pozemku za účelom vybudovania parkoviska pri cintoríne obecné zastupiteľstvo 

schválilo jednohlasne 

K bodu 6)  Rozvojový program Medzibodrožia – Bodrogköz Fejlesztési Program  

- starosta obce Zatín informoval poslancov o tom, že sa  zúčastnil konferencie Rozvojový 

program Medzibodrožia  – Bodrogköz Fejlesztési Program, kde sa rokovalo o účasti obcí na 

príprave a implementácii strategického rozvojového dokumentu „Rozvojový program 

Medzibodrožia – Bodrogköz Fejlesztési Program“ 

Účasť obce na príprave a implementácii strategického rozvojového dokumentu  

„Rozvojový program Medzibodrožia – Bodrogköz Fejlesztési Program“ obecné 

zastupiteľstvo schválilo jednohlasne 

K bodu 7) Rôzne 

- v tomto bode riaditeľka ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským oboznámila 

poslancoch obecného zastupiteľstva o začatí nového školského roka 2021/2022. Došlo 

k personálnym zmenám a to: v materskej škole skončila pracovný pomer učiteľka a od 



1.10.2021 bol uzavretý pracovný pomer s novou pedagogičkou na plný pracovný úväzok. 

V školskej jedálni pracovný vzťah s kuchárom bol ukončený s dohodou a bola prijatá 

kuchárka od 1.10.2021 na plný pracovný úväzok s trojmesačnou skúšobnou dobou. 

- pani Katarína Somogyiová spolumajiteľka záhrady, par.č. 208/2 z LV č. 336 sa vyjadrila, že  

súhlasí s odpredajom pozemku avšak to musí odkonzultovať s deťmi a čo najskôr dá odpoveď 

 

- starosta obce informoval prítomných o tom, že na Zelenú linku Ministerstva životného 

prostredia bola podaná sťažnosť. Ministerstvo vyzvalo obec na odstránenie čiernej skládky 

odpadu. Na základe podania starosta obce s majiteľom pozemku vykonali terénnu obhliadku. 

Na základe daných súradníc nelegálnu skládku odpadu nenašli. O danom zistení bola podaná 

správa na Ministerstvo životného prostredia. 
 

 K bodu 8) Záver  

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

Zapísala: Angela Čarnakovičová 

Overovatelia zápisnice:  

Katarína Horváthová      ....................................................... 

Ingrid Šimková     ....................................................... 

 

 

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

Mikuláš Kukó, starosta obce 

 

 

 

 


