ZÁPISNICA
z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín,
konaného dňa 24.06.2022
Miesto a čas zasadnutia: Zasadačka v KD Zatín , od 17:00 hod. do 19,50 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 k návrhu záverečného účtu obce Zatín za rok 2021
6. Schválenie Záverečného účtu obce Zatín za rok 2021
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
8. Návrh na určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Zatíne na volebné
obdobie 2022-2026
9.

Návrh na určenie volebného obvodu v obci Zatín pre voľby do orgánov samosprávy
obcí, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022

10. Návrh na určenie úväzku starostu obce Zatín na volebné obdobie 2022-2026
11. Rôzne
12. 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. Poslanci Zoltán Szaxon a Vojtech Horváth pre
pracovné povinnosti sa nemôžu zúčastniť zasadnutia.
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: Ingrid Šimková, Mikuláš Molnár, Ing.
Návrh bol jednohlasne schválený.

Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Angela Čarnakovičová
K bodu 4) Príhovor starostu
-starosta obce informoval poslancov OZ s výsledkom voľby riaditeľa ZŠ s MŠ s vyučovacím
jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Hlavná 114/60, Zatín. Do výberového konania
sa prihlásila, iba súčasná riaditeľka školy, ktorá splnila všetky vypísané podmienky. Na
základe odporúčania rady školy bola vymenovaná p. Alžbeta Ďurková za riaditeľku školy na
obdobie od 01.06.2022 do 31.05.2027
- starosta obce vyhodnotil práce vykonané na budove KD. Pracuje sa na časti „kuchyňa“ , vo
veľkej sále sa rieši uloženie parkety a úprava javiska.
- starosta uviedol, že parku sú obnovené pamätné stĺpy , bolo pokračované v terénnej úprave
na ulici Nad Jazerom
- starosta uviedol , že zo strany KSK Košice bol informovaní o realizácii rekonštrukcii mosta
na ceste III. Zatín- Svinice v roku 2022

K bodu 5) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Zatín za rok 2021
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Zatín za rok 2020
predniesol Ing. Švistun HK obce.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu záverečného účtu obce Zatín za rok 2020
K bodu 6) Schválenie Záverečného účtu obce Zatín za rok 2021
-základné informácie zo záverečného účtu obce za rok 2020 predniesol starosta obce.
Oznámil, že Návrh záverečného účtu bol vopred doručený poslancom, bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín Celoročné hospodárenie za rok 2020 schvaľuje bez
výhrad - jednohlasne
K bodu7) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
-Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 predniesol Ing. Ladislav
Švistun, hlavný kontrolór obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2022 schvaľuje - jednohlasne
K bodu 8) Návrh na určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Zatíne na volebné
obdobie 2022-2026
-Starosta obce navrhol počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Zatíne na volebné obdobie
2022-2026, a to 7 poslancov
Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín schvaľuje počet poslancov Obecného zastupiteľstva
v Zatíne na volebné obdobie 2022-2026, a to 7 poslancov - jednohlasne

K bodu 9) Návrh na určenie volebného obvodu v obci Zatín pre voľby do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022
-starosta obce navrhol pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia
29.10.2022, v obci Zatín jeden volebný obvod
Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín schvaľuje jeden volebný obvod v Zatíne na volebné
obdobie 2022-2026 - jednohlasne
K bodu 10) Návrh na určenie úväzku starostu obce Zatín na volebné obdobie 2022-2026
-starosta obce navrhol úväzok starostu obce Zatín na volebné obdobie 2022-2026 vo výške
100%
Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín schvaľuje úväzok starostu obce Zatín na volebné
obdobie 2022-2026 vo výške 100% - jednohlasne
K bodu 11) Rôzne
-starosta obce navrhol termín na „Deň rodín, a to : 28.8.2022. Vyzval poslancov, aby na
ďalšie zasadnutie OZ prišli s návrhmi programu na deň rodín. Ďalej navrhol dátum na
odovzdanie kultúrneho domu a to na deň : 24.09.2022.
-poslankyňa Horváthová Katarína navrhla osloviť občanov, ktorí sa zaoberajú fotografovavaním, maľovaním obrazov, aby sa pripojili k organizovaniu výstavy v kultúrnom dome
- hlavný kontrolór informoval poslancov o vykonanej kontrole v ZŠ s MŠ s vyučovacím
jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Hlavná 114/60, Zatín. Konštatoval, že
nedostatky zistené kontrolou č. 1/2020 boli odstránené.
Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín schvaľuje správu z kontroly plnenia opatrení
prijatých na nápravu zistených nedostatkov z kontroly č. 1/2020 - jednohlasne
K bodu 12) Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.
Zapísala: Angela Čarnakovičová
Overovatelia zápisnice:
Ingrid Šimková
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Mikuláš Molnár, Ing.
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Mikuláš Kukó, starosta obce

