ZÁPISNICA
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín,
konaného dňa 28.februára 2022
Miesto a čas zasadnutia: Kultúrny dom - zasadačka , od 18:30 hod. do 20:00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny uloženej v agende „OZ Zatín“
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie
Schválenie programu zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice
Príhovor starostu
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly plnenia uznesení za III.Q 2020
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
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: Ingrid Šimková, Bc. a Mikuláš Molnár, Ing.
Návrh bol jednohlasne schválený.
Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Angela Čarnakovičová
K bodu 4) Príhovor starostu
- starosta obce informoval poslancov OZ o stave vojny na Ukrajine. Obec Zatín na základe
odsúhlasenia s Krízovým štábom okresu Trebišov navrhol, že pripraví miestnosť v ZŠ s MŠ
v Zatíne na umiestnenie 10 odídencov z Ukrajiny. Oboznámil prítomných o tom, že obec

vypožičalo dňa 5.3.2022 pre DHZ Veľké Slemence generátor elektrickej energie ako aj
svietidlá .
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne berie na vedomie Správu starostu obce o vojnovom
stave na Ukrajine a o situácii na hraničnom prechode Veľké Slemence .Obecné zastupiteľstvo
poveril starostu obce s vypracovaním balíka humanitárnej pomoci pre utečencov z Ukrajiny
- starosta spomenul, že neustále sa vykonáva rekonštrukcia kultúrneho domu. Dňom
14.2.2022 bolo ukončené zateplenie budovy KD . V priestoroch na poschodí sa ukladá
podlaha, vo veľkej sále bolo vymenené elektrické vedenie a ukončené zateplenie – strop.
S odborníkmi bolo konzultované návrh na riešenie zariadenia javiska. Bol v budove
namontovaný nový hydrant. Oboznámil poslancov s návrhom na riešenie obnovy sociálnych
zariadení v KD. Práce sa majú vykonať z vlastných nákladov s pomocou dobrovoľníkov.
- starosta obce informoval poslancov o tom, že dotácia z Fondu na podporu umenia za
účelom zakúpenia zariadenia do knižnice bola vyhodnotená a dňom 14.02.2022 bola odoslaná
na schválenie.
- p.Kukó , starosta obce informomval poslancov o tom, že je možnosť podať žiadosť na VÚC
Košice v v rámci grantov v roku 2022 . Bol vypracovaný vizuálny projekt na revitalizácia
parku na ulici Nad Jazerom.
- starosta obce informoval poslancov, že bol z dôvodu zvýšenia cien prepracovaný a zaslaný
projekt „Zelené obce“ na odsúhlasenie.
K bodu 5) Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly plnenia uznesení za III.Q 2020
- správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly plnenia uznesení za III.Q 2020 predložil
pán Ladislav Švistun,Ing.. Konštatoval, že kontrole zistil duplicitné číslovanie uznesení.
Nedostatky boli odstránené.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne berie na vedomie správu Hlavného kontrolóra o
výsledku kontroly plnenia uznesení za III.Q 2020
K bodu 6)
- správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021 predložil pán Ladislav
Švistun,Ing.. Konštatoval, že kontroly vykonal na základe plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok a na II. polrok 2020. Boli vypracované a podané správy o vykonaní kontrol s návrhmi
na odstránenie nedostatkov.
K bodu 7) Rôzne
- starosta obce privítal na zasadnutí p. Bartolomeja Tótha, ktorý navrhol postavenie
pamätného stĺpa – obelisku pred budovu KD z príležitosti 15. Marca – maďarské povstanie
1848-49. Oznámil OZ , že p. Tóth náklady na vyhotovenie obelisku sám financuje. Navrhol
termín oslavy na 13.3.2022 o 14.00 hodine.

- starosta oznámil OZ, že obec dostalo pozvanie na 130. Výročie založenia družobnej obce
Helvécia na deň 5.3.2022. Vyzval poslancov , aby sa prihlásili za členov delegácie do
3.3.2022.
- starosta obce pripomenul, že obec každoročne sa zapája do akcie „Vyčistime si Slovensko“
Ide zber odpadu a skrášľovanie okolia obce. Navrhol zorganizovať aktivitu na deň 1.apríla
alebo na 8.apríla ( v závislosti od počasia). Poprosil poslancov, aby túto aktivitu propagovali
medzi obyvateľmi obce.

K bodu 11) Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.

Zapísala: Angela Čarnakovičová

Overovatelia zápisnice:

Ingrid Šimková, Bc .......................................................

Mikuláš Molnár, Ing. .......................................................

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

