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Charakteristika obce Palín

Obec Palín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 
ktorá združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za 
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 
svojho územia a potrieb obyvateľstva.

Identifikačné údaje:
Názov: Obec Palín
Adresa: 072 13 Palín 233
IČO: 00325571
DIČ:2020739083

Geografické údaje:
Celková rozloha obce: 11 114 616 m2
Nadmorská výška: 105 m
Okresné mesto: Michalovce
Susedné obce: Zemplínska Široká, Senné, Stretáva

Demografické údaje:
Počet obyvateľov: 899 obyvateľov k 31.12.2012

Ekonomické údaje:
Nezamestnanosť v obci je 17,4%

Symboly obce: Erb, vlajka, zástava

História obce:
Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1302

Pamiatky:
-pamätná tabuľa na budove obecného úradu
-vojnový hrob - 2. svetová vojna
-rímsko-katolícky kostol
-kostol reformovanej kresťanskej cirkvi

Významné osobnosti obce:
PhDr. Štefan Ďurovčík - 1965 - 1968 bol vedúcim Bibliografického odboru Matice 

slovenskej
- 1968 - 1970 sa postavil na čelo Matice slovenskej ako jej 
vedecký tajomník

Zriadené účtovné jednotky
Obec Palín má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Základnú školu s materskou školou 

Palín - právna subjektivita. MŠ. ŠJ, ŠKD sú financované z rozpočtu obce - originálne 
kompetencie. Z prostriedkov obce je financovaná opatrovateľská služba. Obec Palín mala 
k 31.12.2012 2 opatrovateľov.



Prenesený výkon štátnej správy na úseku ZŠ, matriky, Regob, ŽP, UPSVaR - AČ. Tok 
finančných prostriedkov je formou mesačných alebo štvrťročných bežných transferov na 
krytie nákladov týchto činností.

V jednotlivých školských zariadeniach sú počty detí a žiakov nasledovné:
ZŠ 254 žiakov
MŠ 28 detí
ŠKD 69 detí - žiakov
ŠJ 195 stravníkov z toho dôchodcom obec prispieva na režijné náklady na obedy.
Základná škola s materskou školou má 3 riadiacich pracovníkov - pedagogický, 1 riadiaci 

nepedagogický pracovník, 22 učiteľov, 11 pracovníkov nepedagogických, 4 asistenti,
1 dohoda - pedagogický pracovník, 1 dohoda - nepedagogický pracovník.

Zdravotníctvo:
V obci Palín sa nachádza neštátne zdravotnícke stredisko dr. Alberta Schwaitzera, ktoré 

poskytuje základnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dospelých:
- ambulancia pre deti a dorast - Mudr. Marcela Ulbrichtová
- ambulancia pre dospelých - Mudr. Marcela Ulbrichtová
- zubná ambulancia - Mudr. Silvia Miklošová
V obci sa nachádza súkromná Lekáreň, majiteľkou ktorej je Phamdr. Darina Baloghová.

Služby pre občanov:
Obecný úrad pomáha občanom obce pri jesenných a jarných prácach - zber konárov, 

kosenie. Cez spoločnosť Fúra s.r.o. zabezpečuje obec zber komunálneho, separovaného a 
nebezpečného odpadu.

Kultúra:
Spoločenský a kultúrny život v obci sa zabezpečuje v priestoroch kultúrneho domu a 

športového areálu. V roku 2012 sa konalo 710 výročie prvej písomnej zmienky o obci Palín.

Organizačná štruktúra obce:
Starostom obce Palín je Ing. Štefan Fiľ.

Obecné zastupiteľstvo má 7 poslancov:
1. Ing. Miloš Varjassy - zástupca starostu obce
2. Ing. Ján Sabovik
3. Ing. Michal Čelovský
4. Mgr. Eva Kočišová
5. Ing. Ľubomír Tchurik
6. Terézia Kontuľová
7. Erik KÍ aj ban

Hlavným kontrolórom obce Palín je Ing. Ján Kolibáš.



Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Paline

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu
2. Komisia pre verejný poriadok
3. Komisia pre kultúru a šport
4. Finančno sociálna komisia
5. Stavebná komisia

Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a 

administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

Matrika:
Pri obecnom úrade Palín je aj matričný úrad Palín. Spádové obce pre tento matričný úrad 

sú Palín, Senné, Stretáva, Stretavka. Matričnú agendu vedie p. Frigová. Je tu rodná, úmrtná a 
sobášna matrika.

Zamestnanci obecného úradu:
1. Darina Frigová - referent obecného úradu
2. Zuzana Cupríková - referent obecného úradu
3. Ing. Ján Kolibáš - hlavný kontrolór obce
4. Mgr. Zuzana Kačkošová - referent obecného úradu - RD
5. Milan Kovalik - robotník
6. Alena Horňáková - koordinátor AČ
7. Iveta Tomková - opatrovateľka
8. Marta Sýkorová - opatrovateľka

Schválené právne normy obce Palín:
Štatút obce
Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov

Hospodárenie obce
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy 
účtovania pre obce upravuje Opatrenie MF SR č.MF/16786/2007-31 z 8.augusta 2007, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre 
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a 
Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej 
účtovnej závierky, termín a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové 
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom rokuje 
rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom 
roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s 
kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.



Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí:
- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám zriadeným obcou 
ktorých je zakladateľom.

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 
Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce sa člení na bežné príjmy a bežné výdavky - bežný rozpočet, kapitálové 
príjmy a kapitálové výdavky - kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Rozpočet obce bol schválený ako prebytkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2011 uznesením číslo 

10/2011. Rozpočet obce bol upravovaný 2 krát uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2012 
zo dňa 29.06.2012 a uznesením č. 4/2012 zo dňa 30.11.2012.

Výsledok hospodárenia obce Palín za rok 2012
Podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové 
organizácie, obce a vyššie územné celky v z.n.p. výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel 
medzi príjmami BR a príjmami KR a výdavkami BR a výdavkami KR obce vrátane príjmov a 
výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmové FO a výdavkové FO neovplyvňujú výsledok 
hospodárenia . Výsledok rozpočtového hospodárenia obce Palín predstavuje prebytok vo 
výške Eur. Prebytok rozpočtu v sume 36580,44 Eur sa znižuje o nevyčerpané prostriedky 
SR 100 Eur a splátku finančného majetku v sume 10 274 ,95 Eur, k tomu je potrebné 
pripočítať sumu 4201,35 Eur /fin. operácie-zostatok prostriedkov z predchádzajúceho 
obdobia/. Prebytok obce Palín predstavuje sumu 30 406,84 Eur.
Príjmy rozpočtu Zš s Mš sú financované cez obec. Na druhej strane výdavky rozpočtu sú 
vykazované v samostatnom právnom subjekte Základná škola s materskou školou.

Rozpočet celkove a výsledok hospodárenia obce Palín a Zš s Mš Palín (bez FO)
Schválený roz. Upravený roz. Skutočnosť %

Príjmy 705150 718506,76 750592,80 104,46

Výdaje 681565 716986,25 714012,36 99,58

Hospodárenie 23585 1520,51 36580,44



Fond rezervný Suma v €
ZS k 1.1.2012 41507,40
Prírastky - z prebytku hospodárenia 2012 30406,84
KZ k31.12.2012 71914,24

Nakoľko Obec bola v roku 2012 v prebytku - bežný rozpočet (60 091,69€), uhradila kapit. 
výdavky zbežného rozpočtu čo bola suma 23 511,25€. To znamená, že vôbec nečerpala 
prostriedky z RF ale z bežného rozpočtu aj keď s tým počítala, takže nepoužité prostriedky vo 
výške 23 507,27 ( viď FÍN 1-04 kod zdroja 46) sa musia vrátiť do RF cez účet 261.

Fond rezervný Suma v €
ZS k 1.1.2012 41507,40
Prírastky - z prebytku hospodárenia 22 951,53
Nesprávny napočítaný RF v roku 2011(55924,64

-41507,40)

14 417,24

KZ k31.12.2012 78 876.17

Záver:
Ak k PS 1.1.2012 ( BU + pokladňa) odpočítame účelové prostriedky dostaneme 
sumu 55 924,64€.
Ak ku KS 31.12.2012( BU + pokladňa) odpočítame štát prostr. v našom prípade 
( ŠR a SF ) dostaneme sumu 78 876,17€.
To znamená že z matematického a účtovného hľadiska platí, že. PS +/- pohyby za celý 
rok = KS 78 876,17 ( KS) - 55924.64 (PS) = môj prebytok 22 951,53, čo by mala byť 
tvorba RF za rok 2012.

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2012 vo výške 22 951.53 Eur je zdrojom 
rezervného fondu.



Ostatné dôležité informácie:

Obec v roku 2012 prijala nasledovné granty a transfery:

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel
1. ÚPSVaR 140,80 AČ
2. Obvodný úrad 4385.49 Matrika, CO, voľby NRSR, Regob
3. VUC 1000 Boj proti kriminalite
4. Krajský školský úrad 407 842,88 Školstvo
5. Metodicko - pedagogické 

centrum Prešov
5233,57 MRK asistenti

6. ÚPSVaR 11260,80 Stravné pre deti v HN
7. Krajský úrad pre cestnú dop. 47,16 doprava
8. ÚPSVaR 2041,80 Školské potreby pre deti v HN
9. Obvodný úrad ŽP Košice 85 Životné prostredie
10. Ministerstvo školstva 3000 Rekonštrukcia Mš

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Prijaté transfery od subjektov mimo verejnej správy

- Adro Palín s.r.o.
- Nafta Gbely a.s.
- Syráreň Bel

600 kultúrno spoločenské akcie 
1500 kultúrno spoločenské akcie 
300 rekonštrukcia Mš

Spolu 2400 Eur

Poskytnuté granty a transfery občianskym združeniam

ŠK Agro Palín 10000
Rodičovské zdru. Pri ZŠ Palín 200
Jednota dôchodcov 282,23
Poľovnícke združenie PZ Laborec 500
Rímskokatolícka cirkev fil. Palín 500
Reformovaná cirkev Palín 500

Spolu 11 982,23 Eur

Založené obchodné spoločnosti a podiely v spoločnostiach:
Obec je majiteľom podielových cenných papierov Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti a.s. v hodnote 170729,36 Eur.



Predpokladaný budúci vývoj obce:
Zámery obce Palín sú vyjadrené vo viacročnom rozpočte obce, ktorý bol schválený dňa 

14.12.2012. Viacročný rozpočet sa zostavuje na tri roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov 
na nasledujúce roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné. Obec sleduje v 
priebehu roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby v ňom vykonáva 
zmeny.

Obec Palín v roku 2013 zameria svoju činnosť hlavne na výmenu autobusových zástaviek.

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti ovplyvňujúce účtovnú uzávierku.

Schválený záverečný účet je prílohou výročnej správy.

Vypracovala: Cupríková Zuzana


