
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia OZ, konaného dňa 23. 1.2019 na OÚ v Palíne 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie. (určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice). 

2. Schválenie programu zasadnutia. 

3. Voľba návrhovej komisie.  

4. Schválenie ÚPO – Z a D. na roky 2019 – 2022 (zverejnený na web. stránke obce –

dokumenty) 

5. Vyjadrenia poslancov OZ k pripravovanému PHSR obce Palín .  

6. Vyjadrenie poslancov k pripravovanému projektu – Rekonštrukcia chodníkov v obci. 

7. Rôzne. 

8. Diskusia. 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver. 

 

K bodu 1./  

Zasadnutie OZ otvoril Tibor Tomko, starosta obce. Skonštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci  

a OZ je teda uznášaniaschopné. Za zapisovateľa určil Darinu Frigovú, odb. referentku OÚ. Za 

overovateľov zápisnice určil Mgr. Evu Kočišovú  a Mgr. Mareka Kačkoša. 

K bodu 2./  

Starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia OZ. 

Návrh na uznesenie č. 1  

Obecné zastupiteľstvo v Palíne schvaľuje  predložený program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 1             (6/0/0) schválené  

Za:              Mgr. Alena Horňáková, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva 

                   Kočišová, Terézia Kontuľová, Ing. Eva Pénzešová. 

Proti:         xxxxxxx 

Zdržal sa:  xxxxxxx                    

 

 

 



K bodu 3./  

Do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Alena Horňáková, Ing. Eva Pénzešová, Ing. Marek 

Janovčík. 

Návrh na uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v Palíne schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: : Mgr. Alena 

Horňáková, Ing. Eva Pénzešová, Ing. Marek Janovčík. 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 2            (6/0/0)   schválené 

Za:              :              Mgr. Alena Horňáková, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva 

                                    Kočišová, Terézia Kontuľová, Ing. Eva Pénzešová. 

Proti:                          xxxxxxxxx 

Zdržal sa:                   xxxxxxxxx  

K bodu 4./ 

Starosta obce predložil návrh na schválenie – predĺženie Územného plánu obce Palín – 

zmeny a doplnky na roky 2019 – 2022, ktorý je vypracovaný a zverejnený na webstránke 

obce.  Po diskusii poslanci obce tento ÚPO – Z a D schválili s tým že v budúcnosti bude 

potrebné niektoré plochy preklasifikovať na zastavanú výstavbu  (využiť možnosť vytvoriť 

nové ulice). 

Návrh na uznesenie č. 3                   

Obecné zastupiteľstvo v Palíne schvaľuje Územný plán obce Palín – Zmeny a doplnky na roky 

2019 až 2022.        

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 3                  (6/0/0/   schválené 

Za:                        Mgr. Alena Horňáková, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva 

                                  Kočišová, Terézia Kontuľová, Ing. Eva Pénzešová. 

Proti:                        xxxxxxxxx 

Zdržal sa:                 xxxxxxxxx  

K bodu 5./  

Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že je potrebné vypracovať nový Plán 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Obec nemá platný PHSR. Preto požiadal poslancov, aby 

sa vyjadrili, aké iné plánované aktivity obce chcú zahrnúť do PHSR.  

Poslanci : Mgr. Kačkoš, Ing. Janovčík, Mgr.Horňáková, Ing. Pénzešová navrhujú doplniť do 

plánu pre budúcnosť, zriadenie denného stacionára. Mgr. Horňáková taktiež navrhuje, aby sa 

v budúcnosti mohol zriadiť  dobrovoľný hasičský zbor, ak bude záujem. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pripomienky poslancov k pripravovanému PHSR. 

 



K bodu č. 6./ 

Starosta obce informoval poslancov  o tom, že je možnosť dať vypracovať projekt na 

Rekonštrukciu chodníkov v obci na etapy. Dĺžka chodníkov je približne 2,5 km.  Je potrebné 

rozhodnúť, aký materiál sa použije pri rekonštrukcii – asfalt alebo zámková dlažba- rozdiel 

v cene.  Starosta obce navrhol kombináciu oboch. Centrum obce zámkovú dlažbu, zvyšok 

asfalt. Poslanci  s týmto návrhom nesúhlasili.   Všetci sa rozhodli za zámkovú dlažbu.  Cenová 

relácia za vypracovanie projektu na rekonštrukciu chodníkov v obci Palín sa pohybuje cca do 

5000.- eur. Poslanci súhlasili s vypracovaním projektu na túto rekonštrukciu.  

Návrh na uznesenie č. 4 

Obecné zastupiteľstvo v Palíne súhlasí s vypracovaním projektu na „Rekonštrukciu 

chodníkov v obci Palín“. 

Hlasovanie k uzneseniu č. 4                     (6/0/0) schválené 

Za:                           Mgr. Alena Horňáková, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva 

                                  Kočišová, Terézia Kontuľová, Ing. Eva Pénzešová. 

Proti:                        xxxxxxxxx 

Zdržal sa:                 xxxxxxxxx  

K bodu 7./  

7.1. GDPR sa v mnoho týka aj výkonu mandátu poslancov obecného zastupiteľstva.   

Z uvedeného dôvodu poslanci OZ podpísali dokument „ Preukázanie príslušnosti poverenej 

osoby“. Sú v ňom uvedené podmienky, za akých môže poverená osoby –poslanec spracúvať 

osobné údaje .  

7.2.Starosta obce navrhol, aby sa v lete uskutočnila akcia – vyzval poslancov, aby rozhodli 

v akej forme. Pre deti a dospelých spolu, alebo samostatne.  Mgr. Alena Horňáková 

navrhovala, aby program pre deti pripravili futbalisti miestneho klubu.  Ing. Tchuriková, 

riaditeľka ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka navrhla, aby sa zapojili všetky organizácie, pôsobiace 

v obci. 

Návrh na uznesenie č. 5 

Obecné zastupiteľstvo ukladá komisii pre kultúru a šport , aby pripravila v spolupráci 

s miestnymi organizáciami – Jednota dôchodcov, PZ Laborec, ŠK AGRO Palín program na 

kultúrno-spoločenskú akciu v lete.                                     Termín:  apríl 2019 

Hlasovanie k uzneseniu č. 5               (6/0/0) 

Za:                           Mgr. Alena Horňáková, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva 

                                  Kočišová, Terézia Kontuľová, Ing. Eva Pénzešová. 

Proti:                        xxxxxxxxx 

Zdržal sa:                 xxxxxxxxx  



  

 

7.3. Starosta obce, Tibor Tomko, otvoril otázku , čo zo zvyškom rozostavanej stavby. 

Stavba obecného úradu a spoločenských priestorov bude v krátkom čase ukončená. Zvyšok 

stavby je  nedostavaný – pôsobí veľmi rušivo. Akékoľvek dokončenie, by bolo veľmi finančne 

náročné. Časti tejto rozostavanej budovy sú vo veľmi zlom technickom stave – rozpadajú sa. 

Hovoril tiež o tom, že vo vlastníctve obce je dosť budov, o ktoré je potrebné sa starať.   

Poslanci OZ vyjadrili názor, že túto časť je potrebné zbúrať a urobiť terénne úpravy. Aj 

budova starej materskej školy, ktorá je po stavebných úpravách, sa môže napr. využiť ako 

denný stacionár, prípadne na iné aktivity pre organizácie v obci.  

Návrh na uznesenie č.6                      

Obecné zastupiteľstvo v Palíne schvaľuje zbúranie nedostavanej časti  - stavby pri novom 

OU.  

 

Hlasovanie k uzneseniu č. 6                             (6/0/0) shválené 

 

Za:                           Mgr. Alena Horňáková, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva 

                                  Kočišová, Terézia Kontuľová, Ing. Eva Pénzešová. 

Proti:                        xxxxxxxxx 

Zdržal sa:                 xxxxxxxxx  

 

K bodu 8./  

8.1. Ing. Marek Janovčík a Mgr. Alena Horňáková sa informovali o údržbe chodníkov počas 

zimy v obci.  Žiadali o údržbu chodníkov /odpratanie snehu/ pri domoch, kde nikto nebýva, 

alebo bývajú starý občania. Starosta obce zabezpečí , aby aj tieto plochy – chodníky boli 

upravené.  

8.2. Ing. Marek Janovčík mal pripomienku, že zber papiera je podľa harmonogramu len 

dvakrát ročne.  Harmonogram separovaného zberu pripravuje spoločnosť FURA Rozhanovce.  

Ing. Eva Tchuriková, riaditeľka ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka mu navrhla, aby nazberaný – 

nepotrebný papier doviezol do školy, kde ho bez problémov prevezmú. Keďže sa zapájajú do 

zberu papiera.   

8.3. Ing. Eva Pénzešová, sa informovala o drobný stavebný odpad. Kde takýto odpad vyvážať. 

Keďže obec má prijaté VZN k tejto problematike, starosta obce bude jednať so spoločnosťou 

FURA ohľadom pristavenia kontajnera. 

 



K bodu 9./  

Mgr. Alena Horňáková  predniesla  návrh na uznesenie z rokovania OZ.  

Poslanci návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ schválili.  

Hlasovanie:                                 6/0/0   - schválené. 

 

Za        :                 Mgr. Alena Horňáková, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva 

                                  Kočišová, Terézia Kontuľová, Ing. Eva Pénzešová. 

Proti:                        xxxxxxxxx 

Zdržal sa:                 xxxxxxxxx  

 

K bodu 10./  

Program rokovania OZ bol vyčerpaný. Starosta obce ukončil zasadnutie OZ.  

 

                                                                                                              Tibor Tomko 

                                                                                                             Starosta obce 

 

 

 

Overovatelia: Mgr. Eva Kočišová       ........................... 

                          Mgr. Marek Kačkoš    .......................... 

 

Zapisovateľ:  Darina Frigová 

 

 

 

 

 

 

 


