
Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18.12.2018 

na OU v Palíne 
 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (v prílohe) 
Program: podľa pozvánky (v prílohe) 
 
K bodu 1.) Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie. 
                   Starosta obce otvoril zasadnutie OZ. Prítomní boli šiesti poslanci. Ing. Marek Janovčík 
sa ospravedlnil.  Zasadnutie OZ bolo tak uznášania schopné. Ďalej starosta obce  určil zapisovateľa 
p. D.Frigovú, overovateľov zápisnice Mgr. Evu Kočišovú, Mgr. Mareka Kačkoša. Do návrhovej 
komisie boli zvolení: Ing. Eva Pénzešová, predseda, p. Terézia Kontuľová, člen, Mgr. Alena 
Horňáková, člen. Hlasovanie: Za 6 , proti 0, zdržalo sa 0. 
 
K bodu 2.) Schválenie programu zasadnutia OZ 
                  Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia OZ. Takto predložený návrh 
programu poslanci schválili. 
                 Hlasovanie: Za 6, proti 0, zdžalo sa 0. 
 
 
K bodu 3.) Návrh a schválenie členov komisií pri OZ. 
 
                   Ing. Michal Čelovský, predseda komisie : pre financovanie stavebnú činnosť, investičnú 
činnosť, správy majetku obce navrhol týchto členov: Ing. Mareka Janovčíka, Mgr. Evu Kočišovú. 
Predložený návrh bol schválený. 
                   Hlasovanie : Za 6, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
                   Ing. Eva Pénzešová, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu, verejného 
poriadku, prešetrovanie sťažností a pre životné prostredie navrhla týchto členov: Mgr. Mareka 
Kačkoša,  Mgr. Alenu Horňákovú.  Takto predložený návrh bol schválený. 
                 Hlasovanie: Za 6, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
                  Mgr. Alena Horňáková, predseda komisie pre sociálnu oblasť, kultúru, mládež, šport a 
školstvo navrhla týchto členov: p. Teréziu Kontuľovú, Ing. Miloša Varjassyho,  Mgr. Mareka 
Kačkoša.  Návrh bol schválený. 
                 Hlasovanie: Za 6, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
K bodu 4.) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 7/2018. 
 
                   p. Zuzana Cupríková, ref. OU informovala prítomných poslancov o rozpočtovom 
opatrení č. 7/2018. Ide o  presuny v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu – je potrebné rozúčtovať 
AČ, voľby, nedočerpal sa úver  - je potrebné ho presunúť na rok 2019. Navýšil sa posypový 
materiál, plyn za novú stavbu, preplatok zo sociálne poisťovne. Niektoré položky sa vôbec 
nevyčerpali. Takto pripravené rozpočtové opatrenie berie obecné zastupiteľstvo na vedomie. 
Tvorí prílohu zápisnice. 
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K bodu 5.) Žiadosti o finančný príspevok od obce na rok 2019 
                   Na obecný úrad boli doručené tri žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov od obce 
na rok 2019 (na základe VZN č. 2/2017). Tieto žiadosti predložil starosta obce p. Tibor Tomko 
poslancom OZ a požiadal o ich vyjadrenia. 
 

5.1.Žiadosť Jednoty dôchodcov, ZO v Palíne o FP vo výške…............   800,00 eur 
Ku žiadosti Jednoty dôchodcov ZO v Palíne  nemali poslanci žiadne pripomienky. 
Hlasovanie: Za 6, proti 0, zdržalo sa 0. 
 

5.2.Žiadosť PZ Laborec o FP vo výške…...........................................   1000,00 eur . 
                  Bez pripomienok. 
                  Hlasovanie:  Za 6, proti 0, zdržalo sa 0. 
 

5.3.Žiadosť ŠK Agro Palín o FP vo výške…....................................    12000,00 eur 
  
Nie všetci súhlasili s výškou FP, ktorú žiadali. Poslankyňa Ing. Pénzešová, požiadala o predloženie 
vyúčtovanie za predchádzajúce obdobie. Bolo  predložené vyúčtovanie za rok 2017. Za rok 2018 
zatiaľ nebolo predložené. (termín do 10.01. 2019). Navrhovala fin.príspevok vo výške 10000.- eur., 
s tým že je potrebné hľadať aj iných sponzorov. Poslankyňa  Mgr. A. Horňáková navrhovala 11 
000.- eur. Po diskusii súhlasila s požadovanou výškou. Poslanec Mgr. Marek Kačkoš sa vyjadril, že 
je potrebné podporiť futbal, no nie v požadovanej výške,  hľadať aj iných  sponzorov . Vychovávať 
mladých futbalistov. Taktiež mal požiadavku, aby sa do rozpočtu obce zapracovala rezerva vo výške 
2 200,- eur. pre oblasť kultúry a športu a pre iné organizácie.  Čo bolo aj zrealizované. Poslanci Ing. 
M. Čelovský, Mgr. E.Kočišová, p. T. Kontuľová boli za požadovanú výšku fin. príspevku 12000.- 
eur. Ing. M.Čelovský  vyjadril  poľutovanie,  že  nie je viac hráčov z Palína. K tejto problematike sa 
vyjadroval taktiež p. Milan Kovalik, podpredseda ŠK Agro Palín. Hovoril o tomto probléme. Veľa 
hráčov je v tomto období v zahraničí, kde pracujú. 
ŠK AGRO Palín sa venuje aj dorastencom, z ktorých vyrastajú budúci hráči. Futbalové mužstvo 
Palín hrá v tomto čase 6. ligu. 
Hlasovanie: Za 4,  proti 0,  zdržali sa : 2                                                                                   
 
 K bodu 6.) Stanovisko HK k viacročnému rozpočtu obce Palín na roky 2019 -2021. 
                  Hlavná kontrolórka obce Ing. Lenka Paľová, predložila stanovisko HK k viacročnému 
rozpočtu obce Palín na roky 2019 – 2021. Tvorí prílohu zápisnice. 
 
K bodu 7.) Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2019 a rozpočty na rok 2020, 2021. 
                   p.Zuzana Cupríková, ref. OU predložila na schválenie rozpočet na rok 2019. Tento 
materiál bol poslancom zaslaný e-mailom na preštudovanie. Bol vypracovaný vyrovnaný rozpočet. 
K rozpočtu obce bola prizvaná taktiež riaditeľka Zš s MŠ Štefana Ďurovčíka Ing. Eva Tchuriková. 
Vyjadrovala sa k preneseným (MV SR) a originálnym kompetenciam, ktoré obec dostáva v 
podielových daniach mesačne. 
Tie sa vypočítavajú na základe  prepočítaného počtu žiakov , ktorý je uvedený na stránke MFSR – 
fiškálna decentralizácia – Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 
2019 a koeficientu, ktorý je na rok 2019 vo výške 93,78 eur. 
Oboznámila poslancov taktiež z množstvom projektov, do ktorých sa ZŠ s MŠ ŠD Palín zapojila v 
r.2018 . 
                  Rozpočty na rok 2020 a 2021 poslanci OZ zobrali na vedomie. 
                  Hlasovanie: za 6, proti  0,  zdžalo sa   0 
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K bodu 8.) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na l.polrok 2018 
                   Ing Lenka Paľová, hlavná kontrolórka obce Palín predložila na schválenie 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019. Tvorí prílohu zápisnice. 
                  Hlasovanie:  Za  6,     proti 0,   zdržalo sa   0. 
 
 
K bodu 9.) Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ 
                    Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Palín upravujú odmeňovanie poslancov OZ v 
súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  Starosta obce navrhol upraviť zásady 
odmeňovanie z roku 2015.  Poslancovi OZ patrí za výkon funkcie odmena. Hlavná kontrolórka 
obce Ing. Lenka Paľová navrhla upraviť výšku odmeny z pôvodných 16,60 eur na 20,00 eur. Jej 
návrh poslanci schválili. Za účasť na zasadnutí komisie OZ poslanci odmenu zrušili. (pôvodná bola 
2 eurá).  Odmena zástupcovi starostu za zastupovanie a plnenie úloh zostáva nezmenená vo výške 
60,00 eur mesačne. 
                   Hlasovanie:   Za 6,   proti 0,   zdržalo sa 0. 
 
 
k bodu 10. Návrh a schválenie akcie „Tradičné Vianoce“ 
                 
                   Starosta obce p. Tibor Tomko  predložil návrh na usporiadanie akcie „TRADIČNÉ 
VIANOCE“ v KD na 29.12.2018.  Keďže prostriedky rozpočtované na kultúrne akcie neboli 
vyčerpané poslanci súhlasili s týmto návrhom. S programom „Tradičné Vianoce“ vystúpi ĽS 
Moravančan. Nebude chýbať ani tradičná Vianočná kapustnica. 
                   Hlasovanie:  Za 6,   proti 0, zdržalo sa  0. 
 
K bodu 11. Rôzne 
                   V tomto bode starosta obce požiadal poslancov, aby vyjadrili svoj názor, čo zo zvyškom 
rozostavanej stavby pri novom OU. Nesúhlasia so zbúraním stavby. Využiť by sa mohla ako 
komunitné centrum(v prípade výzvy a využiť štrukturálne fondy), alebo  ako Dom sociálnych 
služieb. 
                   Ďalšou otázkou bolo riešenie chodníkov v obci, ktoré sú vo veľmi zlom stave. Starosta 
obce navrhol tieto vybudovať hoci aj po častiach. Poslanci sa nestotožnili s týmto názorom. Ing. 
Michal Čelovský navrhol pripraviť projekt na chodníky. V prípade výzvy (očakáva sa 2. etapa) aby 
bol projekt pripravený. Ostatní poslanci mali rovnaký názor. 
                  Ďalší problém, ktorý trápi občanov obce je kanalizácia.   Ing. Michal Čelovský navrhol 
starostovi obce otvoriť jednanie so susednými obcami.  Starosta obce p. Tibor Tomko o tomto 
probléme -kanalizácii už jednal so starostom obce Senné. Obec Senné chce riešiť kanalizáciu 
samostatne. 
                  Ing. Eva Pénzešová, predseda návrhovej komisie,  predložila návrh na uznesenie zo 
zasadnutia OZ. Poslanci návrh schválili. Tvorí prílohu zápisnice. 
       Program rokovania OZ bol vyčerpaný. Starosta obce ukončil zasadnutie OZ. 
 
                                                                                                        Tibor Tomko 
                                                                                                         starosta obce 
 
Overovatelia:Mgr. Eva Kočišová  …................. 
                     Mgr. Marek Kačkoš …................. 
 
Zapísala: Darina Frigová 


