
ZÁPISNICA 

zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín, 

konaného dňa 25.11.2022 

Miesto a čas zasadnutia: Kultúrny dom - zasadačka, od 16:00 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. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

6. Schválenie odmeny starostu obce 

7. Rôzne 

8. Záver 

Priebeh rokovania: 

K bodu 1) Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil p. Miklós 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 Miklós Kukó, starosta obce navrhol program zasadnutia.  

Program zasadnutia obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  

-za 7 poslancov, 

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

Overovatelia zápisnice: Katarína Horváthová a Mikuláš Molnár, Ing.   

Návrh bol jednohlasne schválený. 

Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Angela Čarnakovičová 

K bodu 4) Príhovor starostu 

- starosta spomenul, že na dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva prizval zástupcu KSK, 

ktorý sa na rokovanie zastupiteľstva nedostavil. Chcel sa poinformovať o priebehu 

stavebných prác na moste v obci Zatín. Starosta informoval poslancov o tom, že na základe 



rozhodnutia KSK  dňa 22.11.2022 pre havarijný stav bol most uzavretý pred dopravou.  

Autobusová doprava bude fungovať podľa daného cestovného poriadku, avšak iba do obce 

Zatín k mostu, peší prechod je zabezpečený. Na druhej strane mosta bude čakať ďalší spoj do 

Svinice. Pri výstavbe mosta sa vyskytla situácia -  nebezpečný stav kaplnky, ktorú treba 

zbúrať. Obec sa obráti na KSK so žiadosťou o rekonštrukciu kaplnky alebo jej premiestnenia 

na nové miesto v blízkosti mosta.  

Návrh bol jednohlasne schválený. 

- starosta informoval prítomných, že v rámci dotácií z KSK bola ukončená výstavba parku na 

ulici Nad Jazerom. Park bol odovzdaný do užívania a dotácia bola zúčtovaná. 

- starosta ďalej vyhodnotil akciu „Deň dôchodcov 2022“.  Konštatoval, že daná akcia bola 

úspešná, prítomní boli spokojný s organizáciou ako aj s priebehom podujatia. 

- starosta hovoril o ďalšom programe, ktorý sa uskutočnil dňa 19.11.2022 v kultúrnom dome 

pod názvom „Kartová hra Mariáš“ pod záštitou pána Horvátha Vojtecha. Zúčastnilo sa 50 

hráčov a najlepší boli ocenení. 

- starosta obce oboznámil zastupiteľstvu, že cez ÚPSVaR Trebišov bude absolvovať projekt 

„Prax pre mladých“  na dobu šesť mesiacov Rebeka Ternilaová. 

K bodu 5) Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

-V tomto bode Katarína Horváthová zložila zákonom predpísaný sľub poslankyne obecného 

zastupiteľstva na volebné obdobie 2022-2026. 

- obecné zastupiteľstvo jednohlasne konštatuje , že p. Katarína Horváthová zložila 

zákonom predpísaný sľub poslankyne obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 

2022-2026. 

K  bodu 6)  Schválenie odmeny starostu obce 

- Obecné zastupiteľstvo v rámci schvaľovania platu starostu postupuje podľa zákona č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo môže plat starostu zvýšiť až o 60% 

rozhodnutím (uznesením). Poslankyňa Anna Szakszonová, Mgr. na základe kvalitne 

odvedenej práce starostu v prechádzajúcom volebnom období navrhla zvýšiť plat starostu. 

- obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zvýšenie platu starostu o 40%.   

K  bodu 7  Rôzne 

-starosta obce v tomto bode navrhol prerokovať žiadosť pána Kissa Gabriela, o odpredaji 

obecného pozemku parcela č. 174/12 na Hlavnej ulici. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že 

daný pozemok nepredá. Navrhol daný pozemok dať do prenájmu. 

- obecné zastupiteľstvo jednohlasne rozhodlo, že  pozemok na parcele č. 174/12 

nepredať  

- starosta obce navrhol na deň 03.12.2022 usporiadať pre deti do 15 rokov Mikulášsku oslavu. 

- obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program Mikulášskej oslavy s rozpočtom 

300,- Eur   



-starosta informoval poslancov, že bol daný návrh na usporiadanie vianočnej zábavy na deň 

25.12.2022 v kultúrnom dome v Zatíne.  Poslanci konštatovali, že je veľký záujem, 

organizáciou bola poverená p. Kinga Belánová 

-Miklós Kukó, starosta obce Zatín  sa vyjadril, že pre volebné obdobie 2022-2026 určuje za 

zástupcu starostu obce Zatín pani Annu Szakszonovú, Mgr. 

- Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín jednohlasne berie na vedomie určenie za zástupcu 

starostu obce Zatín pani Annu Szakszonovú, Mgr. 

K  bodu 8) Záver  

V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie. 

 

Zapísala: Angela Čarnakovičová 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Katarína Horváthová ....................................................... 

Mikuláš Molnár, Ing. ....................................................... 

 

 

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

Miklós Kukó, starosta obce 

 
 

 

 


