ZÁPISNICA
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín,
konaného dňa 18. marca 2022
Miesto a čas zasadnutia: Zasadačka, od 15:00 hod. do 17:00 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. Založiť finančný fond z rozpočtu obce na pomoc pre Ukrajinu
6. Rôzne
7. 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 a Kinga
Belánová pre iné povinnosti sa nemohli zúčastniť zasadnutia.
K bodu 2) Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol program zasadnutia.
Program zasadnutia obecné zastupiteľstvo schválilo
- za 5 poslancov
K bodu 3) Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice:
Zoltán Szaxon
Vojtech Horváth
Návrh bol jednohlasne schválený.
Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Izabela Szaxonová
K bodu 4) Príhovor starostu
-pán Mikuláš Kukó, starosta obce informoval poslancov o vojnovej situácii. Starostovi obce
Zatín sa podarilo skontaktovať dcérsku obec v Ukrajine, ktorej obec Zatín organizuje
humanitárnu zbierku. Obec mala nahlásiť policajnému zboru možný počet lôžok pre
utečencov. V obci sa môže ubytovať maximálne 10 členná utečenecká skupina, ktorej stravu
a občerstvenie zabezpečí obec.
-starosta obce informoval poslancov o tom, že podaná žiadosť o dotáciu na Fond na podporu
umenia za účelom zakúpenia zariadenia do knižnice bola zaúčtovaná v sume 9.000 Eur. Veľa
občanov pomáhalo pri výnose kníh do knižnice, hlavne pán Bartolomej Bagos, ktorý knihy
zakategorizoval a umiestnil ich na miesta. Výstavba pódia a detského kútika sa posúvajú z
dôvodu rekonštrukcie schodiska.
-Obec Zatín dostala pozvánku od Helvécie na 5. marca. Delegácia, ktorá sa zúčastnila
podujatia: Mikuláš Kukó, Anna Szakszonová, Vojtech Horváth a Angela Čarnakovičová.
-starosta obce vo svojom vystúpení informoval poslancov o priebehu rekonštrukčných prác na
kultúrnom dome. Elektroinštalačné práce a práce na ústrednom kúrení boli ukončené. Práce

na chodbe, práce v miestnostiach KD a práce na sociálnych miestnostiach sa vykonávajú
priebežne. Príchod vzduchotechniku na dokončenie prác sa očakáva na koniec marca.
-starosta obce vo svojom vystúpení informoval poslancov o výrube stromov v obci. Jedná sa o
výrub vyschnutých stromov a zrez stromov na dvore základnej školy, pri kultúrnom dome, na
cintoríne a na ulici Nad Jazerom.
-na internete sa objavila publikácia o znovuzrekonštruovanej knižnice.
-oslava 15. marca bola pekne zorganizovaná, aj vďaka vystúpeniu speváckej skupine a
žiakom ZŠ s MŠ.
-Koniec skrášlovania, výsadba zelene a inštalácia zavlažovacého systému areálu OÚ a KD sa
datuje na začiatok apríla.
-starosta obce informoval poslancov o tom, že Nadácia COOP Jednota Slovensko, ako každý
rok aj tohto roku vyhlásilo Program podpory lokálnych komunít na podporu rozvoja obcí, na
ktoré boli vypracované 3 projekty pre získanie grantu. Projekt na terénne úpravy bol poslaný
na krajský úrad a do organizácie environmentálny fond.
K bodu 5) Založiť finančný fond z rozpočtu obce na pomoc pre Ukrajinu . Obecné
zastupiteľstvo vyčlenilo z finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 3.000,00 eur .
K bodu 6) Rôzne
-na obecný autobus sa našiel kupujúci. Poslanec Horváth Vojtech navrhol minimálnu
predajnú cenu, ktorého spodná hranica je 2.500 Eur.
-problémy sa našli s upratovaním objektov patriacimi pod správu obce. S tohto dôvodu blízkej
budúcnosti je potrebné zamestnať osobu na upratovanie.

K bodu 7) Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie.
Zapísala: Izabela Szaxonová
Overovatelia zápisnice:
Zoltán Szaxon
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Mikuláš Kukó, starosta obce

