ZÁPISNICA
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín,
konaného dňa 26.júla 2022
Miesto a čas zasadnutia: Kultúrny dom - zasadačka , od 17:00 hod. do 18,15 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. Verejné zhromaždenie občanov
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 Kinga Belánová a poslanec Mikuláš
Molnár, Ing. pre pracovné povinnosti sa nemôže 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: Anna Szakszonová, Mgr. a Ingrid Šimková, Bc.
Návrh bol jednohlasne schválený.
Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Angela Čarnakovičová
K bodu 4) Príhovor starostu
- starosta spomenul, že priebežne sa vykonáva rekonštrukcia kultúrneho domu. Vykonávajú
sa stavebné práce vo veľkej sále, kde sa ukladá podlaha javiska. Vo veľkej sále pre vysokú

vlhkosti v betóne podlahy nie je možné parkety uložiť. Miestnosť sa denne vetrá a je
sledovaná stav vlhkosti betónu.
- starosta informoval prítomných, že v parku pri kultúrnom domom z iniciatívy občanov sa
rekonštruuje kríž s ohradou. Práce vykonávajú : Ladislav Kóbori, Tichomír Póša, Ján Remák.
- starosta oznámil poslancov, že sa začala rekonštrukcia mosta na cesta III. triedy smerom na
Svinice. Projekt sa vykonáva v rámci kompetencií KSK Košice.
- starosta ďalej informoval prítomných o podaní žiadostí o vypracovanie stavebného projektu
na park – Ticce na ulici Nad Jazerom.
- starosta oznámil , že bol vypracovaný projekt na ,,Zberný dvor „ a je potrebné vypracovať
Plán hospodárskeho rozvoja obce
K bodu 5) Verejné zhromaždenie občanov
-v tomto bode zo strany p. Anna Szakszonová, Mgr. bol podaný návrh na zvolanie Verejného
zhromaždenia občanov na deň 01.08.2022 so začiatkom o 18,00 hodine s miestom konania
v parku pri futbalovom ihrisku.
Návrh bol jednohlasne schválený.

K bodu 6) Rôzne
-Starosta obce informoval poslancov o pozvánke do obce Csobánka v Maďarsku na kulturálne
podujatie. Na festivale má vystúpiť so svojim programom ženský spevácky súbor Bazsarózsa
a obec má vystaviť svoj stánok na propagovanie obce Zatín za účasti poslancov zo Zatína
- starosta navrhol program na deň rodín v obci Zatín, ktorá sa má uskutočniť dňa 28.8.2022.
S navrhovaným programom súhlasili prítomní poslanci .
- prítomný občan p. Tichomír Pósa sa spýtal starostu , kedy budú vymenené poškodené
lavičky pred domom smútku.
- starosta sa vyjadril, že lavičky sú objednané a čaká sa na ich dodanie.

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

