
ZÁPISNICA 

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín, 

konaného dňa 15.decembra 2022 

Miesto a čas zasadnutia: Zasadačka v KD Zatín , od 17,00 hod. do  20,05 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zatín  na 1. polrok r.2023 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu II. úpravy rozpočtu na rok 2022 

7. Návrh II. úpravy rozpočtu na rok 2022 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Zatín na rok 2023-2025 

9. Schválenie rozpočtu na rok 2023-2025 

10. Schválenie  VZN č. 1/2022  o miestny daniach  a miestnom poplatku za kom. odpady 

a drobné stavebné odpady 

11. Schválenie  VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 

a v školských zariadeniach 

12.  Rôzne 

13.  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. Neprítomní:  Gabriel Tóth a Mikuláš Molnár,Ing.  

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: Anna Szakszonová, Mgr. a Kinga Belánová  

Návrh bol jednohlasne schválený. 



Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Angela Čarnakovičová 

K bodu 4) Príhovor starostu 

-starosta obce informoval poslancov o Mikulášskej oslavy, poďakoval poslancom za 

organizáciu a úspešné zorganizovanie akcie. 

- v tomto bode starosta obce informoval prítomných o vykonaných prácach  na moste na ceste 

III. triedy smerom na Svinice. Projekt sa vykonáva v rámci kompetencií KSK Košice, práce 

sa vykonávajú aj počas zimného obdobia. 

- v podaní projektu „Zberný dvor“ sa pokračuje , je potrebné vykonať úpravu - navýšenie 

projektu z dôvodu zyýšenia cien materiálov. 

K bodu 5)  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 predniesol hlavný kontrolór 

obce  Ing. Ladislav Švistun.  

Návrh bol jednohlasne schválený. 

K bodu 6)  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu II. úpravy rozpočtu na rok 2022 

-  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. úpravy rozpočtu na rok 2022 predniesol  hlavný 

kontrolór obce  Ing. Ladislav Švistun.  

Stanovisko HK k návrhu II. úpravy rozpočtu na rok 2022 jednohlasne berie na vedomie 

K bodu 7)  Návrh II. úpravy rozpočtu na rok 2022  

-Starosta obce sa vyjadril k úprave rozpočtu a dal hlasovať. 

 II. úprava rozpočtu na rok 2022 bola jednohlasne schválená 

K bodu 8) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Zatín na rok 2023-2025 

-Hlavný kontrolór obce  predniesol svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce Zatín na obdobie 

2023-2025 v členení, podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Obecné 

zastupiteľstvo Obce Zatín v súlade s § 11 odsek 4, písmeno b, zákona č.369/1990 Zb. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

Stanovisko hlavného kontrolóra OZ jednohlasne berie na vedomie 

K bodu 9) Schválenie rozpočtu na roky 2023-2025 

-návrh rozpočtu na roku 2023-2025 obecné zastupiteľstvo prerokovalo, hlavný kontrolór obce 

navrhol prijať uznesenie o tom, že Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín v zmysle §4 odsek 5, 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. rozhodlo, 



že pri zostavovaní a schvaľovaní rozpočtu obce nebude uplatňovať programy obce 

(programový rozpočet). 

Rozpočet na roky 2023-2025 bol jednohlasne schválený. 

K bodu 10)  Schválenie  VZN č. 1/2022  o miestny daniach  a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

- v tomto bode starosta obce navrhol schváliť  VZN 1/2022  o miestny daniach  a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Navrhol zmenu v miestnych 

poplatkoch za komunálne odpady  , nakoľko množstvový zber - žetónový systém nie je 

uspokojivý pre obec. Tvorili sa čierne skládky mimo obce, ktorý odpad obec musel riešiť.   S 

cieľom zabezpečenia nápravy nedostatkov sa v predloženom materiáli navrhujú viaceré 

úpravy týkajúce sa miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 VZN č. 1/2022 bol jednohlasne schválený. 

 

K bodu 11)  Schválenie  VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 

a v školských zariadeniach 

- v tomto bode starosta obce navrhol schváliť VZN 2/2022 o určení výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so 

stravovaním v školách a v školských zariadeniach 

 VZN č. 2/2022 bol jednohlasne schválený. 

K bodu 12)   Rôzne 

- v tomto bode starosta obce predložil  Výročnú správu obce za rok 2021 

OZ Výročnú správu obce Zatín  za rok 2021 jednohlasne berie na vedomie 

-starosta obce predložil správu auditora k výročnej správe obce za rok 2021 

OZ správu auditora k Výročnej správe obce za rok 2021 jednohlasne berie na vedomie 

-starosta obce predložil žiadosť o dotáciu organizácie ZO CSEMADOK Zatín, ktorý žiadajú 

dotáciu na svoju činnosť v kultúrnej oblasti na rok 2023 v sume 1.000,00 eur. 

Žiadosť ZO CSEMADOK Zatín na rok 2023 bola jednohlasne schválená 

-Starosta obce informoval poslancov , že na základe kontrolných zistení hlavného kontrolóra 

obce neplatné uznesenia je potrebné zrušiť 

 a) Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín  ruší  uznesenie č.29/2020 - odovzdanie miestnosti 

v obliekarni TJ Zatín pre mládež obce – jednohlasne 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín  ruší  uznesenie č.4/2021 , že parcelu KN E č.504, druh 

pozemku – ostatná plocha o výmere 1364 m2 , ktorá je zapísaná na LV č.768 vo vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, ktorá svojou časťou 



o výmere 490m2  zasahuje do obecného cintorína využíva ako obecný cintorín a Obec Zatín 

vynakladá finančné prostriedky na jeho prevádzku a údržbu - jednohlasne 

c) Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín ruší uznesenie č. 7/2021 - zámer odpredať prebytočný 

majetok obce – pozemok, vedený na liste vlastníctva č.364, druh pozemku - ostatná plocha 

s parcelným číslom CKN p.č.1508/101 o výmere 800 m2  a p.č. 1508/102 o výmere 800 m2  

vo vlastníctve Obce Zatín, v súlade s § 9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, formou obchodnej verejnej súťaže - jednohlasne 

d) Obecné zastupiteľstvo Obce Zatín ruší uznesenie č. 13/2021 - jednohlasne 

 

 a) 

 

- prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Zatín parc. č. 1508/101 ostatná plocha o výmere 800 

m2 v celosti, parc. č. 1508/102 ostatná plocha o výmere 800 m2 v celosti, vo všetkých 

prípadoch sa jedná o parcely registra „C“, zapísané na LV č. 364 po B1, obchodnou verejnou 

súťažou minimálne za cenu 6.000,00 Eur, podľa § 9 ods. 2 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

b) 

- podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľností v k.ú. Zatín par. č. 150/101  

ostatná plocha o výmere 800 m2 v celosti, parc. č. 1508/102 ostatná plocha o výmere 800 m2 

v celosti, vo všetkých prípadoch sa jedná o parcely registra „C“ , zapísané na LV č. 364 pod 

B, minimálne za cenu 6.000,00 Eur. Podmienky obchodnej verejnej súťaže tvoria prílohu č.1 

tohto uznesenia. 

 

-v ďalšom starosta obce navrhol poslancom, aby v budúcnosti oznamy a správy pre 

obyvateľov boli uverejňované aj na sociálnej sieti facebook.  

 

K bodu 13)  Záver  

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

Zapísala: Angela Čarnakovičová 

Overovatelia zápisnice:  

Anna Szakszonová, Mgr.           ....................................................... 

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

 

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

Miklós Kukó, starosta obce 


