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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Palíne, dňa 25.6.2020 o 16:00 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie a určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

2. Schválenie programu zasadnutia  OZ 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 

5. Správa audítora za rok 2019 

6. Prevádzkový poriadok detského ihriska ´´LIENKA´´ 

7. Rôzne 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver  

 

 

K bodu 1/  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril Tibor Tomko, starosta obce. Skonštatoval, že sú prítomní 

šiesti poslanci a OZ je teda uznášaniaschopné. Za zapisovateľku zápisnice určil Mgr. Zuzanu Janoškovú. 

Za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Alenu Horňákovú a Ing. Evu Penzéšovú. Za návrhovú komisiu 

navrhol : Mgr. Evu Kočišovú, Ing. Michala Čelovského a Ing. Mareka Janovčíka. 

 

K bodu 2/ 

Starosta obce dal návrh na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Nikto 

z prítomných poslancov nedal návrh na doplnenie programu. Poslanci schválili navrhovaný program 

zasadnutia OZ. 

Návrh na uznesenie č. 11 

OZ prerokovalo a schvaľuje program OZ.  

Hlasovanie: 

za :  6  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 3/ 
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Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že uznesenia prijaté na ostatných zasadnutiach OZ 

v Palíne sú splnené a plnenie dlhodobých úloh je zabezpečované priebežne s potrebami. Poslanci vzali 

kontrolu uznesení na vedomie bez pripomienok a návrhov. 

 

K bodu 4/ 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková predložila Konsolidovanú výročnú správu za rok 2019. Poslanci OZ 

vzali na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2019 bez pripomienok. 

Návrh na uznesenie č. 12 

OZ prerokovalo a berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2019. 

 

K bodu 5/ 

Kontrolórka obce Ing. Lenka Paľová prečítala Správu audítora za rok 2019. Poslanci OZ vzali na vedomie 

Správu audítora bez pripomienok. 

Návrh na uznesenie č. 13 

OZ prerokovalo a berie na vedomie stanovisko správu audítora za rok 2019. 

 

K bodu 6/ 

Starosta obce predložil OZ Prevádzkový poriadok detského ihriska ´´Lienka´´. 

Návrh na uznesenie č. 14 

OZ prerokovalo a schvaľuje prevádzkový poriadok detského ihriska ´´Lienka´´. 

Hlasovanie: 

za :  6  proti:  0  zdržal sa:  0  

 

 

K bodu 7/ 

Rôzne :  

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie – v rámci výzvy 

vyhlásenej Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciou, názov projektu ´´Zvýšenie 

kvality občianskej infraštruktúry v obci Palín´´. Starosta obce informoval poslancov OZ o náležitostiach 

projektu.  

 Poslankyňa Ing. Eva Pénzešová predložila tému údržby záhrad občanov. Navrhla napísanie 

výzvy ( s možnosťou oslovenia advokáta ) občanom, ktorí neudržiavajú a nekosia vlastné pozemky. 

Tráva a burina prerastá na susedné pozemky, čo spôsobuje škody na majetku a zvýšený výskyt škodcov 

v okolí. 
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 Ing. Marek Janovčík navrhol tematiku úpravy a vytvorenia nových hrobových miest. Pridala sa 

k nemu aj poslankyňa Ing. Eva Pénzešová. Na základe záujmu zo strany občanov o možnosť pochovávať 

do tzv. ́ ´nových´´ nízkych hrobov. V prípade riešenia tejto témy bude nutné vybrať vhodnú časť parcely 

na obecnom cintoríne. 

 

 

 
 

zapisovateľka: 

Mgr. Zuzana Janošková   ................................. 

 

overovatelia: 

Mgr. Alena Horňáková   ................................. 

Ing. Eva Pénzešová   ................................. 

 

 

          Tibor Tomko 

starosta obce 

 

 

K bodu 11/ 

 Návrh na uznesenie č. 11 

OZ prerokovalo a schvaľuje program OZ. 

 

 Návrh na uznesenie č. 12 

OZ prerokovalo a berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2019. 

 

 Návrh na uznesenie č. 13 

OZ prerokovalo a berie na vedomie stanovisko správu audítora za rok 2019 

 

 Návrh na uznesenie č. 14 

OZ prerokovalo a schvaľuje prevádzkový poriadok detského ihriska ´´Lienka´´. 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva Palín, 

konaného dňa 25. júna 2020 o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Palíne  

Uznesenie č. 11 

Obecné zastupiteľstvo v Palíne schvaľuje program OZ : 

1. Otvorenie a určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

2. Schválenie programu zasadnutia  OZ 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 

5. Správa audítora za rok 2019 

6. Prevádzkový poriadok detského ihriska ´´LIENKA´´ 

7. Rôzne 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver  

 

..................................... 

      starosta obce 

Uznesenie č. 12 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2019. 

 

..................................... 

    starosta obce 

Uznesenie č. 13 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko správu audítora za rok 2019. 

 

…................................ 

    starosta obce 
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Uznesenie č. 14 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevádzkový poriadok detského ihriska ´´Lienka´´. 

 

................................... 

    starosta obce 

 

V Palíne, dňa 25.6.2020 

 


