
 

 

ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.12.2019 

na Obecnom úrade v Palíne 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. (určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,  

                     voľba návrhovej komisie). 

2. Schválenie programu zasadnutia  OZ. 

3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2019.  

4. Žiadosti o finančný príspevok od obce na rok 2020. 

5. Stanovisko HK k viacročnému rozpočtu obce Palín na roky 2020 – 2022. 

6. Návrh a schválenie rozpočtu obce Palín na rok 2020. (r.2021, 2022 na vedomie). 

7. Návrh a schválenie VZN č. 1.2.3.4.5. (zverejnené na web. stránke).  

8. Návrh  a schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2020. 

9. Schválenie Príkazu na inventarizáciu majetku obce k 31.12.2019.  

10. Rôzne 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver. 

 

 

K bodu 1. 

Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie OZ. Prítomní siedmi poslanci. OZ je 

teda uznášania schopné. Za zapisovateľku určil p. Darinu Frigovú, za overovateľov  zápisnice 

–Mgr. Alenu Horňákovú a Ing. Evu Pénzešovú. 

Za členov návrhovej komisie navrhol: Ing. M. Čelovský, Mgr. M. Kačkoš, p. T. Kontuľová.  

Návrh na uznesenie č. 28/2019. 

Obecné zastupiteľstvo v Palíne schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 

Ing. M. Čelovský, Mgr. M. Kačkoš, p. T. Kontuľová.  

Hlasovanie k uzneseniu č. 28/2019 

Za:...........    7      

Proti:.......    0 

Zdržalo sa:  0                           - schválené - 
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K bodu 2. 

Starosta obce predložil návrh programu rokovania OZ. Poslanci tento návrh schválili. 

Návrh na uznesenie č. 29/2019 

OZ v Palíne schvaľuje program zasadnutia OZ. 

Za:  7 

Proti:  0 

Zdržalo sa: 0                                               – schválené - 

K bodu 3/ 

p. Zuzana Cupríková, ref. OU predniesla návrh na rozpočtové opatrenie č. 6/2019- z dôvodu 

navýšenia kapitálových výdavkov – úhrada faktúr za III. etapu Polyfunkčný objekt Palín 

20 614,82 eur z toho  použitie rezervného fondu na úhradu jednej faktúry vo výške 9887,00 

eur. 

Tvorí prílohu zápisnice.  

Návrh na uznesenie č. 30/2019 

OZ v Palíne schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2019 / v prílohe/ 

Za:..................7 

Proti:............. 0 

Zdržal sa: ...... 0                                           - schválené - 

K bodu 4. 

Starosta obce predložil na rokovanie OZ žiadosti o finančný príspevok od obce v roku 2020 

a/ žiadosť Jednoty dôchodcov ZO v Palíne .......... vo výške 800,00 eur, 

b/ žiadosť ŠK AGRO Palín .................................... vo výške 12 000,00 eur. 

Požiadal poslancov o ich vyjadrenie.  

Ku žiadosti Jednoty dôchodcov ZO v Palíne poslanci nemali žiadne pripomienky. Súhlasili 

s výškou dotácie, ktorá bola požadovaná t.j. 800,- eur na rok 2020.  

S výškou dotácie pre ŠK Agro Palín sa nestotožnili. Keďže prognóza podielových daní pre 

obec na rok 2020, ktorá je zverejnená na stránke Ministerstva financií SR , je s navýšením len 

2,4 percenta oproti skutočnosti roku 2019, situácia je nepriaznivá. Z uvedeného dôvodu 

poslanec Mgr. M. Kačkoš navrhol sumu dotácie pre ŠK Agro Palín  vo výške 11000.- eur. Za 

túto dotáciu  hlasovali len traja poslanci.   Návrh nebol schválený.  
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Poslanec Ing. Marek Janovčík navrhol sumu 10 000.- eur . S týmto návrhom súhlasilo sedem 

poslancov.  

Návrh na uznesenie č. 31/2019   

                                     

OZ v Palíne schvaľuje žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Palín v roku 2020 

na základe VZN č. 2/2017: 

a/ žiadosť pre Jednotu dôchodcov Základná organizácia Palín vo výške......... 800,00 eur 

b/ žiadosť ŠK AGRO Palín ...................................................... vo výške........ 10 000,00 eur 

za:.             7 

proti:         0 

zdržalo sa:0                                – schválené - 

K bodu 5./ 

Hlavná kontrolórka obce Palín , Ing. Lenka Paľová predniesla svoje stanovisku k viacročnému 

rozpočtu obce Palín na roky 2020, 2021, 2022. 

OZ berie stanovisko HK  k viacročnému rozpočtu obce Palín na roky 2020,2021, 2022 na 

vedomie. 

K bodu 6./ 

Návrh a schválenie rozpočtu obce Palín na rok 2020. /r. 2021 a r. 2022 – na vedomie/ 

Zuzana Cupríková, sam. odb. referentka predložila návrh rozpočtu na rok 2020.  

Návrh rozpočtu bol zverejnený na web. stránke obce.   

K rozpočtu ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka sa vyjadrila p. riaditeľka Ing. Eva Tchuriková. 

Zdôvodňovala predložený rozpočet za ZŠ – 3. verziu návrhu. Požadovala sumu originálnych 

kompetencií vo výške  189 965,- eur +  3020,- eur odchodné. 

Poslanci OZ v Palíne s predloženým návrhom nesúhlasili. Ide o navýšenie oproti roku 2019 vo 

výške 19925.- eur- t.j. 11,71 %.  Prognóza podielových daní pre obec v roku 2020 je len 

s navýšením o 2,4 %.  

Návrh obce na originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka  Palín   je vo výške 

182 651,- eur na základe Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z.  

Riaditeľka školy Ing. Eva Tchuriková argumentovala s tým, že táto suma je nepostačujúca pre 

riadny chod MŠ, ŠKD a kuchyne.  Žiadala o vyplatenie odstupného v roku 2020. 
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Návrh rozpočtu v časti výdavky bol ponížený o sumu:  2000 .- eur – dotácia pre ŠK AGRO 

Palín.  K ostatným kapitolám navrhovaného rozpočtu poslanci OZ nemali žiadne 

pripomienky.  

Po týchto úpravách dal starosta  obce hlasovať za rozpočet na rok 2020 pre Obec Palín.  

Tento návrh poslanci schválili. 

Návrh na uznesenie č. 32/2019 

OZ v Palíne schvaľuje rozpočet obce Palín na rok 2020 /v prílohe/ Rozpočet na roky 2021 

a 2022 berie na vedomie. 

Za:...............7 

Proti:.......... 0 

Zdržal sa:... 0                       - schválené -  

                                          

K bodu 7./ 

Starosta obce predložil návrhy VZN: 

7.1. VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka ZŠ 

7.2. VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľnosti 

7.3. VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

7.4. VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

7.5. VZN č. 5/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Palín.  

Poslanci diskutovali o predložených návrhoch VZN:  

- Návrh VZN č. 1/2019  - bez pripomienok 

- Návrh VZN č. 2/2019 o dani z nehnutelnosti. – zmena je len v sadzbe za ornú pôdu 

a TTP z 0,90 % na 1,00 %. – poslanci súhlasili s návrhom. 

- Návrh VZN č. 3/2019  - o miestnom poplatku za TKO. Bol schválený miestny poplatok 

za TKO – 15,-  eur na osobu 

Poslanec Mgr. Marek Kačkoš navrhol zníženiu poplatku u samostatne žijúcich osôb 

nad 70 rokov  o sumu 5.- eur.  Tento návrh poslanci schválili.  

- Návrh VZN č. 4/2019 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými staveb.odpadmi. 

V tomto návrhu je zmena v časti III. systém zberu a nakladania s odpadom v bode 4./. 

Počet zberných nádob pre rodinné domy podľa počtu prihlásených osôb.  : 

- 1 ks 110 l alebo 120 l nádoby pre 4-člennú domácnosť  

- 2 ks 110 l alebo 120 l nádob, alebo 1 ks 240 l nádoby pre 5 a viac člennú domácnosť. 



 

 

Poslanci predložený návrh schválili. 

-  
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- Návrh VZN č. 5/2019 –prevádzkový poriadok pohrebiska 

zmena  - poplatok za Dom smútku ............... 10 .- eur + 5.- eur/deň  za použitie 

mraziace boxu. –  

Poslanci OZ návrh schválili.  

           Návrh na uznesenie č. 33/2019 

OZ v Palíne schvaľuje: 

7.1. VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka ZŠ 

7.2. VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľnosti 

7.3. VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

7.4. VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

7.5. VZN č. 5/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Palín.  

 Za:................... 7 

Proti:............     0 

Zdržalo sa:.....   0                                         –schválené - 

K bodu 8./ 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Lenka Paľová, predložila na schválenie plán kontrolnej činnosti 

HK na 1. polrok 2020. 

Návrh na uznesenie č. 34/2019 

OZ v Palíne schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2020. /v prílohe/ 

Za:............    7 

Proti:............0 

Zdržal sa:.... -0                                              – schválené 

  

 

K bodu 9./ 

Zuzana Cupríková , sam.odb.ref.  predložila Príkaz na inventarizáciu majetku obce Palín 

k 31.12.2019. 



 

 

Poslanci nemali pripomienky k predloženému Príkazu na inventarizáciu obce k 31.12.2019. 
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Návrh na uznesenie č. 35/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Palíne schvaľuje Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce 

Palín k 31.12.2019.  

Za:............... 7 

Proti:..........  0 

Zdržalo sa:.....0                                                             – schválené- 

 

K bodu 10./ Rôzne 

10.1. Starosta obce navrhol vyplatiť odmeny pre poslancov OZ , zástupcu starostu a pre HK 

obce.   Výška odmeny – uvedená v rozpočte na rok 2019  t.j. 2600,- eur  - bola rozdelená 

rovnako pre všetkých poslancov. Odmena zástupcovi starostu vo výške 60.-  eur mesačne ( 

na základe zásad odmeňovania poslancov OZ) sa vyplatí naraz v mesiaci december 2019. 

Poslanci odhlasovali schválenie odmien. 

Návrh na uznesenie č. 36/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Palíne schvaľuje vyplatenie odmien pre poslancov OZ, zástupcu 

starostu  a HK.  

Za:............... ...........   5 

Proti.......................... 0 

Zdržali sa..................  2                                              - schválené - 

10.2. V tomto bode sa riešil aj odvoz konárov v obci. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo  po 

diskusii, že táto služba bude spoplatnená  vo výške 10.- eur za jeden odvoz, ktorý je potrebné 

nahlásiť na obecnom úrade. Vývoz sa uskutoční len mimo vegetačného obdobia v októbri a 

v marci.  

Návrh na uznesenie č. 37/2019 

OZ v Palíne schvaľuje spoplatnenie vývozu konárov – 10 .- eur za jeden vývoz /október, 

marec/. 

Za....................7 

Proti................ 0 

Zdržal sa ........  0 
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10.3. Starosta obce informoval poslancov OZ o príprave akcie „Šťastné Vianoce“ konanej 

v miestnom kultúrnom dome  28.12.2019.  Program je zabezpečený deťmi zo ZŠ s MŠ 

Štefana Ďurovčíka Palín a Speváckou skupinou Tarnavčan. Pred vystúpením sa uskutoční 

zapálenie vatry na počesť vzniku Slovenskej republiky.  Pre účastníkov bude pripravené 

občerstvenie.  

Poslanci súhlasili s pripravovanou akciou. 

 

10.4. Starosta obce informoval OZ o poplatku za výrub stromov – na základe rozhodnutia 

Okresného úradu Michalovce , odbor životného prostredia.  Predpokladaná výška poplatku 

za výrub je cca 2500.- eur. Poslanci odsúhlasili tento návrh. 

Návrh na uznesenie č. 38/2019 

OZ v Palíne schvaľuje výrub stromov pri ceste č. 555 a  navrhnutú sumu  za výrob stromov 

(rozhodnutie OÚ MI – odbor životné prostredie/.  vo výške 2500.- eur.  

Za................   7 

Proti...........    0 

Zdržal sa.....    0                                    - schválené -  

10.5. V tomto bode sa riešil nájom KD. Obecné zastupiteľstvo odporúča  starostovi obce 

vypracovať do budúcna  VZN pre prenájom priestorov kultúrneho domu.   

 

10.6. Starosta obce predložil na  schválenie „Zmluvu o vzájomnej spolupráci“ uzavretú podľa 

§ 20 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov . Predmetom 

tejto zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi jej účastníkmi je vymedzenie rozsahu spolupráce, 

jej konkrétnych činností, úprava ich vzájomných práv a povinností súvisiacich s plnením účelu 

tejto zmluvy. 

          Účel zmluvy: Zmluvné strany túto zmluvu uzatvárajú za účelom vykonávania činností 

Združením obcí Čierna voda – Uh pre obce Čečehov, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, 

Palín, Zemplínska Široká, Senné, Stretava a Stretavka na úseku zabezpečenia vytvorenia 

projektovej dokumentácie pre vybudovanie kanalizácie, zabezpečenie následných 

stavebných úkonov týkajúcich sa tejto aktivity a procesu zabezpečenia finančných 

prostriedkov na realizáciu tejto aktivity.  

Návrh na uznesenie č. 39/2019 

OZ v Palíne schvaľuje „Zmluvu o vzájomnej spolupráci“ – týkajúcu sa zabezpečenia 

vytvorenia projektovej dokumentácie pre vybudovanie kanalizácie.  



 

 

Za: .............7                    Proti:...........0                   Zdržalo sa:.........0 -schválené - 
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10.7. V bode rôzne vystúpil poslanec Ing. Michal Čelovský. Tlmočil pripomienky občanov 

obce ohľadom kontajnera na miestnom cintoríne.    Kontajner bol preplnený na Pamiatku 

zosnulých.  V budúcnosti bude potrebné vývoz kontajnera zabezpečiť tesne pred Pamiatkou 

zosnulých. Starosta obce informoval o tom, že vývoz bol zabezpečený asi dva týždne 

predtým, čo zrejme bolo skoro.  

 

K bodu 11. Návrh na uznesenie č. 40/2019 

Predseda návrhovej komisie Ing. Michal Čelovský prečítal návrh na uznesenie zo zasadnutia 

OZ dňa 11.12.2019.  Návrh na uznesenie poslanci schválili.  

Za:.............7      proti:......0          Zdržalo sa:.....0                     - schválené - 

 

K bodu 12. Záver 

Starosta obce p. Tibor Tomko poďakoval poslancom za prácu v roku 2019 a poprial všetkým 

prítomným pokojné Vianočné sviatky.  

 

                                                                                                            Tibor Tomko 

                                                                                                             Starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Alena Horňáková 

                                          Ing. Eva Pénzešová 

 

 

Zapisovateľ: Darina Frigová  

 

 

 

 



 

 

 

 


