
ZÁPISNICA 

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín, 

konaného dňa 25. októbra 2022 

Miesto a čas zasadnutia: Kultúrny dom - zasadačka, 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. Správa HK o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie 

IV. štvrťroka r. 2020 a celého roka 2021 

6. Správa hlavného kontrolóra z finančnej kontroly č. 2/2022 

7. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2021 

8. Rôzne 

9. 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 jednohlasne schválilo  

-za 6 poslancov, 

K bodu 3) Pán Mikuláš Kukó, starosta obce navrhol overovateľov zápisnice. 

Overovatelia zápisnice: Kinga Belánová a Zoltán Szaxon.   

Návrh bol jednohlasne schválený. 

Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Angela Čarnakovičová 

K bodu 4) Príhovor starostu 

- starosta spomenul, že prebehla dňa 17.10.2022 kolaudácia kultúrneho domu. 



- starosta oboznámil poslancov, že dňa  18.10.2022 bol pre verejnosť slávnostne odovzdaný 

kultúrny dom do používania.  

- starosta obce informoval poslancov, že Seniormed, n.o. Veľký Horeš a DOSS – dom 

sociálnych služieb v Kráľovskom Chlmci podali žiadosť o poskytovanie finančného 

príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejného poskytovateľa. 

- starosta oznámil poslancom, že obec vyplývajúc zo zákona musí uzavrieť Zmluvu o odchyt 

zvierat s útulkom pre zvieratá. Mesačný poplatok je 50,- Eur a za každé odchytené zviera sa 

odvedie 40,- Eur. 

- starosta informoval prítomných, že našu obec navštívila rodina z USA, ktorí hľadali svojich  

predkov (rodina Töröková, Füstösová). Navštívili obecný dom a kultúrny dom. Ďalej 

spomenul, že privítal v obci starostu obce Jánosi z Ukrajiny. Dohodli sa na ďalšej partnerskej 

spolupráci medzi oboma partnerskými obcami. Obecný dom navštívili rekreačný cyklisti 

z Maďarska z mesta Cigánd. 

- starosta obce informoval poslancov, že firma FÚRA od roku 2023 umiestni na svoje vozidlá 

kamery a pri odvoze TKO bude monitorovať odvoz a pri neopodstatnenej reklamácii bude  

reklamujúcemu uložená pokuta 30,- Eur. 

K bodu 5) Správa HK o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 

obdobie IV. štvrťroka r. 2020 a celého roka 2021 

-Ing. Ladislav Švistun hlavný kontrolór obce predložil správu HK o výsledku kontroly plnenia 

uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie IV. štvrťroka r. 2020 a celého roka 2021. Daný 

dokument tvorí prílohu tejto zápisnice. 

- obecné zastupiteľstvo správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly plnenia 

uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie IV. štvrťroka r. 2020 a celého roka 2021 

jednohlasne  berie na vedomie 

 

K bodu 6) Správa hlavného kontrolóra z finančnej kontroly č. 2/2022 

-Ing. Ladislav Švistun hlavný kontrolór obce predložil správu HK  

-  obecné zastupiteľstvo správu hlavného kontrolóra z finančnej kontroly č. 2/2022 
jednohlasne berie na vedomie 

 

K bodu 7) Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2021 

 

-  obecné zastupiteľstvo správu audítora k účtovnej závierke za rok 2021 jednohlasne  

berie na vedomie 

 

 

 



K bodu 8) Rôzne 

-v tomto bode starosta obce oboznámil prítomných o podaných žiadostiach: 

a) zo strany AGROTICCE, s.r.o. Zatín bol podaný návrh na nájomnú zmluvu o nájme 

poľnohospodárskej pôdy, ktorá je vo vlastníctve Obce Zatín. 

-  konateľ firmy AGROTICCE, s.r.o. predniesol návrh na nájomnú zmluvu. Pán Norbert 

Demko sa spýtal, či firma AGROTICCE, s.r.o.  je právnym nástupcom František Szaxon 

SHR?  Na túto otázku odpovedal  p. Szaxon a predložil platnú zmluvu o predaji podniku F. 

Szaxon SHR. Starosta oboznámil poslancov so zákonnými možnosťami uzavretia zmluvy a  

navrhol hlasovať o žiadosti. 

  - návrh bol jednohlasne schválený. 

 

b) žiadosť Norbert Demko, SHR  o prenájom poľnohospodárskych pozemkov  

- starosta oznámil, že p. Norbert Demko bude vyrozumený o prenájme pozemku v písomnej 

forme 

c) žiadosť Gabriela Kissa o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce Zatín parcelné číslo 

174/12 o výmere 359 m2, druh pozemku: záhrada 

  - návrh bol jednohlasne odročený. 

 

c) žiadosť firmy KELPEK Čierne Pole na predaj pekárskych výrobkov cez ambulantný predaj 

v obci Zatín. Bolo navrhnuté, aby starosta dal  preskúmať, či je záujem zo strany obyvateľov 

o ambulantný predaj pekárenských výrobkov. 

 - ďalej starosta obce navrhol usporiadať Deň dôchodcov a to dňa 12.11.2022 v sobotu so 

začiatkom o 15:00 hodine v KD v Zatíne s nasledovným programom: Vystupujúci: ženský 

súbor z Bielu, ZŠ s MŠ Zatín, poskytnutie hudby – p. Fedor.  Poslankyňa Ingrid Šimková 

navrhla obdariť dôchodcov poukážkou v cenovej hodnote 10,00 Eur. 

  - návrh bol jednohlasne schválený. 

                                                               

Zapísala: Angela Čarnakovičová 

Overovatelia zápisnice:  

Kinga Belánová ....................................................... 

Zoltán Szaxon .......................................................... 

............................................   

         Mikuláš Kukó, starosta obce 


