ZÁPISNICA
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín,
konaného dňa 10. decembra 2021
Miesto a čas zasadnutia: Zasadačka v KD Zatín, od 16,00 hod. do 19,30 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zatín na 1. polrok r.2022
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. úpravy rozpočtu na rok 2021
7. Úprava rozpočtu na rok 2021
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Zatín na rok 2022-2024
9. Schválenie rozpočtu na rok 2022-2024
10. Schválenie dodatku k VZN č.4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Zatín
11. Schválenie dodatku k VZN č.4/2008 o o ostatných poplatkoch
12. Správa auditora k účtovnej závierke za rok 2020
13. Rôzne
14. 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. Neprítomní: Katarína Horváthová a Mikuláš
Molnár, Ing.
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: Anna Szakszonová, Mgr. a Vojtech Horváth
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 budove KD. Postupne sa vykonáva výmena elektrického vedenia
v miestnostiach KD. Pri budove KD bola umiestnená nová žumpa s kapacitou 12000 litrov
a nádrž na odpadovú vodu, ktorá bude slúžiť ako zásobník na zavlažovanie. V parku pre KD
sa vykonávajú práce a to úprava povrchu a umiestnenie zavlažovacieho systému. Vykonala sa
výmena vodovodného potrubia na umelohmotné, staré bolo zhrdzavené. Bola vyvŕtaná
studňa, ktorá bude slúžiť za zavlažovanie.
- starosta obce podal ústnu správu k účasti na konferencii V4, ktorá sa uskutočnila
v organizácii kultúrneho združenia FolkFest v Budapešti dňa 18.11.2021, kde ako starosta
obce Zatín predniesol, prezentáciu o našej obci.
- v tomto bode starosta obce informoval prítomných o vykonaní opravných prác na verejnom
osvetlení na ulici Domoňa, kde boli vymenené káble elektrického vedenia.
- starosta obce informoval poslancov, že zo strany ÚPSVaR Trebišov bolo obmedzené
vykonávanie menších obecných prác z dôvodu pandémie COVID.
- starosta s radosťou konštatoval, že v obci sa začala rekonštrukcia budovy COOP Jednoty,
ktorá sa nachádza v centre dediny. Práce sa majú ukončiť v mesiaci január 2022.
- v projekte „Zelené obce“ sa pokračuje, je potrebné vykonať úpravu projektu z dôvodu
zyýšenia cien materiálov.
K bodu 5) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 predniesol hlavný kontrolór
obce Ing. Ladislav Švistun.
Návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu 6) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. úpravy rozpočtu na rok 2021
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. úpravy rozpočtu na rok 2021 predniesol hlavný
kontrolór obce Ing. Ladislav Švistun.
Stanovisko HK k návrhu 1. úpravy rozpočtu na rok 2021 jednohlasne berie na vedomie
K bodu 7) Úprava rozpočtu na rok 2021
-Starosta obce sa vyjadril k úprave rozpočtu a dal hlasovať.
1. úprava rozpočtu na rok 2021 bola jednohlasne schválená

K bodu 8) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Zatín na rok 2022-2024
-Hlavný kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce Zatín na rok
2022-2024 v členení, podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Obecné
zastupiteľstvo Obce Zatín v súlade s § 11 odsek 4, písmeno b, zákona č.369/1990 Zb. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Stanovisko hlavného kontrolóra OZ jednohlasne berie na vedomie
K bodu 9) Schválenie rozpočtu na roky 2022-2024
-návrh rozpočtu na roku 2022-2024 obecné zastupiteľstvo prerokovalo, hlavný kontrolór obce
navrhol prijať uznesenie o tom, že Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín v zmysle §4 odsek 5,
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. rozhodlo, že
pri zostavovaní a schvaľovaní rozpočtu obce nebude uplatňovať programy obce (programový
rozpočet).
Rozpočet na roky 2022-2024 bol jednohlasne schválený.
K bodu 10) Schválenie dodatku k VZN č.4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce
Zatín
- v tomto bode starosta obce navrhol zmenu vo VZN 4/2020 v článku 11.OZ prerokovalo
zmenu, ktorú jednohlasne schválilo.
Dodatok č.1 k VZN č.4/2020 bol jednohlasne schválený.
K bodu 11) Schválenie dodatku k VZN č.4/2008 o o ostatných poplatkoch
- v tomto bode starosta obce navrhol zmenu vo VZN 4/2008 v článku II. písmeno F. Obecné
zastupiteľstvo prerokovalo zmenu, ktorú jednohlasne schválilo.
Dodatok č.1 k VZN č.4/2008 bol jednohlasne schválený.
K bodu 12) Správa auditora k účtovnej závierke za rok 2020
-starosta obce predložil správu auditora k účtovnej závierke za rok 2020.
OZ správu auditora k účtovnej závierke za rok 2020 jednohlasne berie na vedomie
K bodu 13) Rôzne
-v tomto bode majiteľka kaderníctva FRU-FRU Mária Fedáková sa vyjadrila, že plánuje aj
naďalej prevádzkovať kaderníctvo.
- starosta sa vyjadril, že po rekonštrukcii budovy kultúrneho domu nájom miestnosti
kaderníctva bude znovu prerokovaný

- starosta informoval zastupiteľstvo, že majiteľka pozemku - novovytvorený pozemok
(záhrada), par.č. 208/2 z LV č. 336, vytvorený geometrickým plánom č. 34872728-218/21,
o výmere 1063m2 Katarína Somogyiová, nar. 24.11.1956 spoluvlastnícky podiel ½ od
predaja odstúpila.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne ruší uznesenie č. 22/2021
-v tomto bode poslankyňa Šimková Ingrid navrhla, aby občanom nad 60 rokov bola na
základe rozpočtu na rok 2021 poskytnutá poukážka v hodnote 10,00 Eur/osobu
- starosta obce pripomenul, ak odmeníme dôchodcov, tak by sme mali aj pre deti z obce
poskytnúť mikulášsky balíček v hodnote 2,50 Eur na dieťa.
- poslankyňa Belánová Kinga navrhla, aby tento rok poukážka pre dôchodcov ako aj
mikulášske balíčky bol objednané v obchode Potraviny Timko v Zatíne.

K bodu 14) Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.
Zapísala: Angela Čarnakovičová
Overovatelia zápisnice:
Anna Szakszonová, Mgr.

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

Vojtech Horváth

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

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

