ZÁPISNICA
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín,
konaného dňa 02.mája 2022
Miesto a čas zasadnutia: Zasadačka, od 16,30 hod. do 18:00 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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu I. úpravy rozpočtu Obce Zatín na rok
2022
6. Návrh I. úpravy rozpočtu Obce Zatín na rok 2022
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
- za 7 poslancov
K bodu 3) Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice:
Kinga Belánová
Katarína Horváthová
Návrh bol jednohlasne schválený.
Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Angela Čarnakovičová
K bodu 4) Príhovor starostu
-pán Mikuláš Kukó, starosta obce informoval poslancov o stavebných prácach na KD. Bolo
vymenené elektrické vedenie vo veľkej sále a na javisku. Z dôvodu zateplenia bolo potrebné
predlžiť plechy na streche KD kvôli zatekaniu. Na chodbe pri vchode do veľkej sály bol
namontovaný kazetový strop . Prácu vykonal p. Gabriel Jaščeg v rámci dobrovoľnej činnosti.
- starosta obce ďalej konštatoval, že boli na budove KD umiestnené 4 kamery a uvedený do
prevádzky kamerový systém.
- pán Kukó, starosta informoval zastupiteľstvo o podanom projekte „Podpora lokálnych
komunít COOP Jednota“ , žiaľ projekt nebol podporený. Ďalej hovoril o možnosti podania
projektu - žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie OBNOVY vojnových
hrobov v roku 2023. Starosta spomenul, že podaný projekt na KSK Košice „ Obnova parku na ulici
Nad Jazerom “ bol úspešný s podporenou sumou 3.006,00 Eur.
- starosta obce oboznámil prítomných s vypísaním konkurzu na post riaditeľa ZŠ s MŠ s vyučovacím
jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Hlavná 114/60, Zatín-.Zétény.

- starosta v ďalšom hovoril o prácach vykonávaných v parku pri KD. V mesiaci apríl - máj
bol založený trávnik a vykonávajú sa dokončovacie práce.

-starosta obce informoval poslancov o tom, že bola podaná žiadosť na Urbarskú spoločnosť
TICCE Zatín pre podporu zelene v intraviláne obce Zatín – na výsadbu stromov v hodnote
5.000,00 Eur. Žiadosti bolo vyhovené s podporenou sumou 5.000,00 Eur.
K bodu 5) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu I. úpravy rozpočtu Obce Zatín na
rok 2022
- hlavný kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k I. úprave rozpočtu Obce Zatín na rok
2022. Konštatoval, že sa majú vykonať I. úpravy rozpočtu Obce Zatín na rok 2022
s nasledovnými úpravami : Výdavky na všeobecné verejné služby sa navyšujú o 3 000 Eur na
výdavky súvisiace s vojnovým konfliktom na Ukrajina, zároveň sa znižujú výdavky o 3 000
Eur na tovary a služby pre cestnú dopravu. Navyšujú sa príjmové finančné operácie o 100 000
Eur – prevod prostriedkov z rezervného fondu obce a navyšujú sa kapitálové výdavky na
rekonštrukciu budovy kultúrneho domu o 100 000 Eur.
Návrh OZ jednohlasne berie na vedomie.

K bodu 6)

Návrh I. úpravy rozpočtu Obce Zatín na rok 2022

-návrh I. úpravy rozpočtu Obce Zatín na rok 2022 predniesol p. Mikuláš Kukó.
Návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu 7) Rôzne
- starosta navrhol predaj autobusu Karosa v cene 3.000,00 Eur záujemcovi z Kráľovského
Chlmca. .
Návrh bol jednohlasne schválený.
-bol podaný návrh zo strany starostu obce usporiadať „Deň matiek“ dňa 8.5.2022 od 14,30
hodiny v parku pri futbalovom ihrisku
- p. Anna Szakszonová, Mgr. navrhla osloviť vedenie ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom
maďarským – Alapiskola és Óvoda, Hlavná 114/60, Zatín-.Zétény, aby pripravili kultúrny program na
„Deň matiek“ a uctiť ženy- matky s kvetom
-starosta obce oznámli poslancom, že osloví dobrovoľníkov z obce na výpomoc pri kosení zelene
verejných priestranstiev

K bodu 8) Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie.
Zapísala: Angela Čarnakovičová
Overovatelia zápisnice:
Kinga Belánová
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Katarína Horváthová
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Mikuláš Kukó, starosta obce

