
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia OZ, konaného dňa 24.04.2019  

na OU v Palíne  

 

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

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

2. Schválenie programu zasadnutia. 

3. Voľba návrhovej komisie.  

4. Schválenie PHSR 

5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018  

6. Schválenie rozpočtového opatrenia. 

7. Informácia o aktivitách OU od posledného zasadnutia OZ.  

8. Rôzne 

9. Záver.  

 

K bodu 1.)  

Zasadnutie OZ otvoril Tibor Tomko, starosta obce. Prítomní siedmi poslanci – OZ je teda 

uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola určená D. Frigová, za overovateľov zápisnice: Mgr. 

Eva Kočišová, p. Terézia Kontuľová.  

 

K bodu 2.)  

Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia OZ. 

 

Návrh na uznesenie č. 7 

Obecné zastupiteľstvo v Palíne schvaľuje predložený program zasadnutia OZ. 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 7             (7/0/0) schválené 

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

                   Kočišová, Terézia Kontuľová, Ing. Eva Pénzešová. 

Proti:         xxxxxxx 

Zdržal sa:  xxxxxxx             
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K bodu 3.) 

Návrh starostu obce: Ing. Eva Pénzešová, predseda, Mgr. Marek Kačkoš Ing. Michal Čelovský členovia.  

Návrh na uznesenie č. 8 

Obecné zastupiteľstvo v Palíne schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Eva Pénzešová, Mgr. Marek 
Kačkoš, Ing. Michal Čelovský. 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 8                 (7/0/0) schválené 

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

                   Kočišová, Terézia Kontuľová, Ing. Eva Pénzešová. 

Proti:         xxxxxxx 

Zdržal sa:  xxxxxxx          

 

K bodu 4.) 

Starosta obce predložil poslancom vypracovaný PHSR na roky 2019 -  2024- 

Návrh na uznesenie  č. 9 

Obecné zastupiteľstvo v Palíne schvaľuje vypracovaný PHSR na roky 2019 – 2024. 

Hlasovanie k uzneseniu č. 9.                  (7/0/0) 

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

                   Kočišová, Terézia Kontuľová, Ing. Eva Pénzešová. 

Proti:         xxxxxxx 

Zdržal sa:  xxxxxxx       

 

K bodu 5.) 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Lenka Paľová predniesla stanoviska HK k záverečnému účtu obce  Palín 

za rok 2018. Obec hospodárila s prebytkom 38 103,39 eur.  Návrh záverečného účtu bol  spracovaný 
v  súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy. 

Súhlasí s predloženým záverečným účtom obce za rok 2018 a odporúča: „Celoročné hospodárenie 

schváliť bez výhrad“.        

Návrh na uznesenie č. 10 

Obecné zastupiteľstvo v Palíne schvaľuje  Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 38 103,39 eur .  
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Hlasovanie k uzneseniu  OZ č. 10              (7/0/0) 

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

                   Kočišová, Terézia Kontuľová, Ing. Eva Pénzešová. 

Proti:         xxxxxxx 

Zdržal sa:  xxxxxxx             

 

K bodu 6./ 

p. Zuzana Cupríková, predložila OZ rozpočtové opatrenie č. 1 a 2. Boli potrebné presuny 

v jednotlivých kapitolách rozpočtu na rok 2019.  – Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu 

zápisnice.  

Návrh na uznesenie  OZ č. 11 

Obecné zastupiteľstvo v Palíne schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 a č. 2.  

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 11 

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

                   Kočišová, Terézia Kontuľová, Ing. Eva Pénzešová. 

Proti:         xxxxxxx 

Zdržal sa:  xxxxxxx             

 

K bodu 7./  

Starosta obce p. Tibor Tomko, informoval prítomných poslancov o aktivitách OU od posledného 

zastupiteľstva : „ 

1. Preberacím konaním bola ukončená rekonštrukcia starej MŠ firmou Stavena. S touto firmou 

som bol nadmieru spokojný, vykonali práce aj nad rámec. 

2. Dotiahli sme do cieľa projekt z Úradu vlády : Podpora rozvoja športu – bol to nekonečný 
príbeh, ktorý sa začal realizovať v auguste 2018. Po nekonečných telefonátoch 

a nekonečných e-mailoch prebehlo výberové konanie na športové potreby v sume 1400.- eur. 

Víťazná firma dodala lopty dresy, siete, rozlišovaky, brankárska výstroj... 

3. Z pani projektantkou Dankaninovou sme pripravili a ona následne dodala vypracovanú 
projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu chodníkov v obci. V najbližšom období čakáme na 

výzvu z PPA.  V danom momente sa zapojíme do výzvy.  

4. V marci bol pripravený návrh a uskutočnilo sa výberové konanie na dodávateľa nábytku pre 

nový OÚ. Následne koncom mesiaca bol nábytok dodaný.   
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5. Prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa pre dokončenie III. etapy spoločenských 

priestorov a kuchyne. Bola podpísaná zmluva o dielo s víťaznou firmou. Zistilo sa, že je 
potrebná na výmenu vzduchu rekuperačná jednotka v cene cca 24 470 .- eur bez DPH.  

6. Momentálne prebieha VO pre projekt ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín : Zlepšenie 

technického vybavenie odborných učební . 

7. Dostali sme súhlasné stanovisko k vypracovanej žiadosti z Okresného úradu MI, odbor 
životného prostredia na výrub prerastlých stromov  smerom od Pekárne k pošte a oproti. 

Výrub sa uskutoční od 1.10.2019.  

8. Následne sme sa zapojili do projektu: Zelené obce Slovenska. Ide o projekt zameraný na 

výsadbu drevín. Tento projekt bude využitý a akceptovaný k výrubu stromov, pretože tam je 
potrebná nová výsadba.  

9. Zúčastnil som sa na 8 seminároch, určených pre starostov obcí . 

10. Bola vypracovaná žiadosť pre MF SR o nenávratný finančný príspevok na výstavbu detského 

ihriska v obci. Bola kladne vybavená. Finančné prostriedky vo výške 13500.- eur nám boli 
poukázané na náš účet vo VUB banke.  

11. Dal som prerobiť elektroinštaláciu v starej MŠ a následne VSE urobila demontáž druhého 

elektromera. Po konzultáciach s VSE som dostal ponuku na ušetrenie znížením amperáže 

hlavných ističov. 
12. Poistné zmluvy na obecné budovy, najmä ZŠ s MŠ som dal prerobiť. Ušetrili sme cca 700.- 

eur.  

13. Od 18.2.2019 si s obyvateľom p. Jánom Vaľovčíkom dopisujeme, ohľadom slobodného 

prístupu k informáciam. Najprv sme mu po porade s p. Mlynárom (GDPR – zodpovedná 
osoba) náležite odpovedali. Odvolal sa. Oslovili sme právnika. Ten zhotovil odpoveď na jeho 

odvolanie. Nestačilo ani to. Medzitým podal sťažnosť na Okresnú prokuratúru. Takže čakáme 

ako to bude pokračovať.  

14. Prebieha projekt: Rekonštrukcia NN  a ver.osvetlenia – ulica ku bytovke č. 125. Prebehlo prvé 
stavebné konanie, po ktorom bude vydané stavebné povolenie a VSD môže začať 

s rekonštrukciou. Tento projekt sa predlžil o tri mesiace z dôvodu, že pán J.Jenčík a pani 

Zvodárová Eva odmietli podpísať vecné bremeno na stĺpy v ich predzáhradkách.   

15. Uskutočnil sa odchyt túlavých psov v počte 5 kusov.  Obec má zmluvu s : Pomoc psíkom na 

Východnom Slovenskou, Veľké Kapušany. Paušálne platíme 30 .- eur. Za odchyt jedného psa 
suma 35.- eur.  

16. Nezamestnaní – UoZ – sú zapojení cez Úrad práce do piatich projektov:  

- Aktivačná činnosť           -  2 osoby 

- Menšie obecné služby  -   7 
- Cesta na trh práce II       -  1 

- Paragraf 50 j.                   -   1 

- Reštart                              -   1 

 
17. Do konca marca sa vykonal orez stromov. U nás túto činnosť vykonávali tri plošiny. Prvú sme 

si zaplatili, urobili orez konárov za Domom smútku a popri hlavnej ceste v parku. Ďalšie dve 

plošiny som vybavil cez VSD. Orezávali konáre zarastené do el. vedenia a verejného 

osvetlenia a nestálo nás to nič.  
18. Každú stredu v marci sa vyvážali konáre aj pre obyvateľov obce. Odviezlo sa viac ako 64 

traktorových vlečiek.   
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19. Absolvovali sme dve kolá volieb prezidenta SR, čakajú nás ďalšie – do Európskeho 

parlamentu. 

20. Začalo sa zhromažďovanie potrebných potvrdení – dokumentov ku kolaudácii pre nový 

obecný úrad.  „ 
Obecné zastupiteľstvo v Palíne berie na vedomie informáciu starostu obce.  

K bodu 8/ Rôzne 

8.1. Starosta obce informoval poslancov o tom, že úver ktorý bol vybavený v Prima banke vo výške 

200 000.- eur nebude postačovať na celkové ukončenie nového obecného úradu a spoločenských 

priestorov  /na vybavenie kuchyne , spoločenskej miestnosti). Preto navrhol poslancom, aby sa tento 
úver navýšil.   Poslanci  Ing. Eva Pénzešová, Ing. Michal Čelovský, Ing. Marek Janovčík  nesúhlasili 

s týmto návrhom.  Navrhli dokončiť stavebnú časť. Vybavenie riešiť neskôr. V tomto čase ukončiť – 

skolaudovať len obecný úrad.  

8.2.  Starosta obce ďalej predstavil poslancom svoj návrh – odkúpenie pozemku za kostolom 

Reformovanej kresťanskej cirkvi. Tento priestor, ktorý sa nachádza oproti  futbalovému ihrisku chcel 

do budúcna využiť na vybudovanie pódia, lebo aj v iných obciach takéto pódia už dlhú dobu majú. 

Následne takýto objekt využívať na kultúrno-spoločenské vystúpenia  pri obecných slávnostiach 
a pod.  

S týmto návrhom sa časť poslancov nestotožnila. 

Poslanec Ing. Michal Čelovský mal pripomienky, či potrebujeme vôbec amfiteáter  a pre koho. 

Nakoľko v obci nepôsobia folklórne, či spevácke skupiny, Občianske združenia zaoberajúce sa 

kultúrou, preto nepotrebujeme stavať žiadne pódium. Nie je vhodná doba na nadobudnutie pozemku 
pre takýto zámer. Obec čerpá úver , sú dôležitejšie veci.  Je potrebné vysporiadať pozemky na ihrisku, 

cintoríne.  

Starosta mu pripomenul, že aj takéto vysporiadanie, ktoré môže trvať roky, nie je zdarma. Aj tam je 
potrebné vyplatiť nemalé finančné prostriedky pre vlastníkov týchto pozemkov.  

Poslankyňa Ing. Eva Pénzešová sa taktiež vyjadrila ku kúpe. Nesúhlasí s tým. Pozemok je potrebné 

prenechať na stavebné účely – rod. dom , keďže oň je záujem na stavbu rod. domu /p. Štuller/.  

Poslanec Ing. Marek Janovčík – vyjadril sa tým smerom, že pódium sa dá prenajať za 1200.- eur.  

8.3. Poslankyňa Ing. Eva Pénzešová  predstavila možnosť sa zapojiť do Zamestnaneckého 

programu Nadácie EPH – V MOJOM OKOLÍ. O grant sa môže uchádzať obec s komunitným projektom, 

na ktorom sa dobrovoľnícky podieľa zamestnanec skupiny EPH a pracuje v jednej zo spoločností: - 

eustream, SPP-distribúcia, nafta.  Keďže p. poslankyňa pracuje v spoločnosti Eustream, na základe 
doporučenia, ktoré spracovala spolu s manželom  sa zapojíme do tohto projektu.  Jeden projekt môže 

získať maximálnu výšku podpory 1 500 eur.  V prípade kladného vybavenie tohto projektu budú 

poskytnuté prostriedky z Nadácie EPH použité na úhradu: 

 - prenájom veľkoobjemových kontajnerov na likvidáciu odpadu 

- zakúpenie plastových vriec, pracovných rukavíc, 

- Úhrada za mechanizmus pre likvidáciu stavebného odpadu.  
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8.4. Ďalším bodom bola príprava kultúrnej akcie dňa   29. júna 2019 (sobota) 

Starosta obce informoval poslancov, že má vybavené  vystúpenie spev. skupiny Ondavčan, ďalej 
vystúpenie  gospelovej skupiny Joel.  Je potrebné pripraviť súťaže pre deti. Osloviť organizácie v obci. 

Poslankyňa T. Kontuľová navrhla,  , aby starosta oslovil  riaditeľku  tunajšej základnej školy Ing. E. 

Tchurikovú, ohľadom vytvorenia stanovíšť  pre deti.  

O prípravu občerstvenia – guláš sa na návrh poslanca Mgr. Mareka Kačkoša, postarajú poslanci OZ.   

Návrh na uznesenie OZ č. 12 

Obecné zastupiteľstvo v Palíne schvaľuje uskutočnenie akcie „ Vítame leto“ na deň 29.6.2019, so 

začiatkom o 14.00 hod.  Rozpočet na akciu cca 3000.- eur.  

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 12 

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

                   Kočišová, Terézia Kontuľová, Ing. Eva Pénzešová. 

Proti:         xxxxxxx 

Zdržal sa:  xxxxxxx             

 

 

 

 

                                                                                                    Tibor Tomko 

                                                                                                    Starosta obce  

 

 

 

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

                          Terézia Kontuľová .....................  

 

Zapisala: : D. Frigová ................................. 

 


