
ZÁPISNICA 

zo 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Zatín, 

konaného dňa 12. januára 2023 

Miesto a čas zasadnutia: Zasadačka v KD Zatín, od 17,00 hod. do 19,05 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny uloženej v agende „OZ Zatín“ 

Program:  

01. Zahájenie 

02. Schválenie programu zasadnutia 

03. Voľba overovateľov zápisnice 

04. Príhovor starostu 

 

05. Rôzne 

 

06. 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 schválilo jednohlasne 

-za 7 poslancov 

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

Overovatelia zápisnice: Katarína Horváthová a Gabriel Tóth  

Návrh bol jednohlasne schválený. 

Starosta určil zapisovateľku zápisnice: Angela Čarnakovičová  

K bodu 4) Príhovor starostu 

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

III. triedy smerom na Svinice.  Po konzultácii s vedúcim stavebnej firmy povedal, že  od 



polovice decembra  sa práce na moste nevykonávajú , má sa pokračovať od polovice januára 

2023 . 

- v starosta obce oboznámil poslancov s priebehom prác na kultúrnom dome. V súčasnosti sa 

vykonáva maľba vo veľkej sále, javiska a chodby. 

- starosta informoval poslancov, že v priebehu budúceho týždňa majú namontovať novú 

sirénu v budove kultúrneho domu. 

- starosta obce informoval prítomných o tom, že rokoval so športovcami stolnotenisového 

oddielu. Športovci hovorili o svojich plánoch a žiadajú obec o vytvorenie podmienok pre 

tréningy a súťaže ( sála, stôl, a ďalší športový materiál). Avšak nemajú určenú zodpovednú 

osobu, ktorá by športový oddiel  zastupoval.  

- starosta obce hovoril o súčasnej energetickej situácii a ktorá  sa má riešiť aj v našej obci. 

Dodal, že vydal  opatrenia na zníženie spotreby energie vo verejných budovách a na verejnom 

osvetlení  

K bodu 5)  Rôzne 

- starosta obce hovoril o zmene v systéme zberu komunálneho odpadu. Napriek tomu, že  boli 

doručené informačné letáky občanom,  ohľadne zberu komunálneho odpadu, podľa jeho 

názoru by bolo potrebné za účelom poskytnutia podrobného vysvetlenia zmeny zvolať verejné 

zhromaždenie občanov  na deň 23.1.2023 o 17,00 hodine v kultúrnom dome. 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

K bodu 6)  Záver 

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

Zapísala: Angela Čarnakovičová 

Overovatelia zápisnice:  

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

Gabriel Tóth         ....................................................... 

 

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

Miklós Kukó, starosta obce 


