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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Palíne, dňa 26.3.2020 o 13.00 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. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2020 

5. Stanovisko HK k záverečnému účtu 2019 

6. Schválenie záverečného účtu obce Palín 2019 

7. Schválenie VZN č. 1/2020 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Palín 

8. Odkúpenie pozemku za kultúrnym domom od spoločnosti COOP Jednota a získanie 

pozemku do daru  

9. Navýšenie úveru v Prima banka 

10. Rôzne 

11. Návrh na uznesenie 

12. 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 Teréziu Kontuľovú a Mgr. Mareka Kačkoša. Za návrhovú komisiu 

navrhol : Ing. Mareka Janovčíka, Mgr. Alenu Horňákovú a Ing. Evu Penzéšovú. 

 

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. 1 

OZ prerokovalo a schvaľuje program OZ.  

Hlasovanie: 

za :  6  proti:  0  zdržal sa:  0 
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K bodu 3/ 

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 navrhla úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020.  

Návrh na uznesenie č. 2 

OZ prerokovalo a schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020. 

Hlasovanie: 

za :  6   proti:  0   zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 5/ 

Hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k záverečnému účtu obce Palín za rok 2019. Poslanci  

prerokovali a vzali na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu obce Palín za rok 2019 bez 

pripomienok.  

Návrh na uznesenie č. 3 

OZ prerokovalo a berie na vedomie stanovisko k záverečnému účtu obce Palín za rok 2019. 

 

K bodu 6/ 

Starosta obce predložil návrh záverečného účtu obce Palín za rok 2019 a konštatoval, že rozpočtové 

hospodárenie za rok 2019 skončilo prebytkom 21 907,67 €. Záverečný účet bol zverejnený na úradnej 

tabuli a web stránke obce na 15 dní a zo strany obyvateľov neboli podané žiadne pripomienky. OZ 

návrh záverečného účtu prerokovali a prijali uznesenie. 

Návrh na uznesenie č. 4 

OZ prerokovalo a schvaľuje : 

A/ záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad  

B/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 21 907,67 € 

C/ schvaľuje použitie rezervného fondu na splátku úveru vo výške 21 907,67 € 

Hlasovanie: 
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za :  6  proti:  0  zdržal sa:  0  

 

K bodu 7/ 

Starosta obce predniesol na návrh VZN č. 1/2020 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce 

Palín. OZ návrh prerokovalo a uznieslo sa na úprave sadzobníka. 

Návrh na uznesenie č. 5 

OZ prerokovalo a schvaľuje návrh VZN č. 1/2020 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce 

Palín  

Hlasovanie: 

za :  6   proti:  0  zdržal sa:  0  

 

 

K bodu 8/ 

Starosta obce predniesol návrh na odkúpenie pozemku za kultúrnym domom od spoločnosti 

COOP Jednota. Na návrh starostu bolo realitnou kanceláriou KONEX – REALITY SK vypracované 

ocenenie nehnuteľnosti p.č. 777/5 k.ú. Palín. Porovnávacou metódou reprezentovanou využitím CMA 

analýzy vznikla výsledná priemerná cena 13,38 € / m2. Po siahodlhých dohodách kancelárie a starostu 

obce bola dohodnutá konečná odkupná cena 10,30 / m2. Pri rozlohe predmetného pozemku, ktorá činí 

1 229 m2 je odkupná cena 12 659€. Poslanci tento návrh prerokovali a prijali uznesenie. 

Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti získať darovacou zmluvou do 

vlastníctva darom pozemok p.č. 459/4 reg. ´´E´´, druh pozemku orná pôda vo výmere 99m2 k.ú. Palín, 

ktorej je darkyňa v 1. rade Anna Štefanková, rod. Jožiová a darca v 2.rade Ladislav Jožio, každý 

v podiele ½ k celku. 

Návrh na uznesenie č. 6 

A/ OZ prerokovalo a schvaľuje odkúpenie pozemku za kultúrnym domom od spoločnosti COOP 

Jednota v hodnote 12 659 € na parcele č. 777/5 v katastrálnom území Palín. 

B/ OZ prerokovalo a schvaľuje prijatie daru darovacou zmluvou, pozemok p.č. 459/4 reg. ´´E´´, druh 

pozemku orná pôda vo výmere 99m2 k.ú. Palín, od darkyne v 1. rade Anna Štefanková, rod. Jožiová 

a darcu v 2. rade Ladislav Jožio, každý v podiele ½ k celku. 

Hlasovanie: 

za :  6  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 9/ 

Starosta obce predniesol návrh na navýšenie úveru o hodnotu pozemku v Prima banka za účelom 

odkúpenia predmetného pozemku za kultúrnym domom od spoločnosti COOP Jednota. Poslanci OZ 
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p. Janovčík a p. Čelovský dali návrh na navýšenie úveru na sumu 15 000 € z dôvodu finančnej rezervy. 

Poslanci návrh prerokovali a prijali uznesenie. 

Návrh na uznesenie č. 7 

OZ prerokovalo a schvaľuje navýšenie úveru 15 000 €. 

Hlasovanie: 

za :  6   proti:  0 zdržal sa:  0 

K bodu 10/ 

Rôzne :  

 Starosta obce informoval OZ o kolaudačnom konaní polyf. objektu a kolaudačnom konaní NN 

siete v obci. Stretnutie na obecnom úrade sa uskutočnilo za prítomnosti pracovníka stavebného úradu 

p. Petrovej a ďalších účastníkov konania dňa 3.3.2020. 

 

 Starosta obce informoval o zasadnutí Komisie pre kultúrne a sociálne záležitosti. Komisia pre 

kultúrne a sociálne záležitosti prerokovala žiadosť p. Aleny Molnárovej. K nahliadnutiu je aj zápisnica 

zo zasadnutia komisie pre kultúrne a sociálne záležitosti, zo dňa 19.2.2020 na OÚ v Palíne.  

 

 Starosta obce informoval OZ o stave projektov pre Základnú školu. 

 

 Starosta obce predniesol návrh na dokončenie čelnej steny budovy obecného úradu. OZ 

prerokovalo a schválilo dokončenie čelnej steny budovy obecného úradu. 

Návrh na uznesenie  č.9 : 

OZ prerokovalo a schvaľuje dokončenie čelnej steny budovy obecného úradu. OZ prerokovalo 

a schválilo dokončenie čelnej steny budovy obecného úradu. 

Hlasovanie: 

za :  6   proti:  0 zdržal sa:  0 

 

 Poslanec OZ p. Čelovský predniesol návrh vzdania sa poslaneckej odmeny na rok 2020 

vzhľadom na situáciu šírenia koronavírusu COVID-19. OZ prerokovalo a schválilo návrh a prijalo 

uznesenie. 

Návrh na uznesenie č. 10 

OZ prerokovalo a schvaľuje vzdanie sa poslaneckej odmeny na rok 2020 vzhľadom na situáciu šírenia 

koronavírusu COVID-19. 

Hlasovanie: 

za :  6   proti:  0 zdržal sa:  0  
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 Starosta obce nastolil otázku OZ, akým spôsobom by bolo vhodné ďalšie financovanie školskej 

jedálne, družiny a MŠ počas pandémie, vzhľadom na to, že je prerušená prevádzka, a je 

očakávaný pokles podielových daní zatiaľ na obdobie 3 mesiacov. OZ sa vzhľadom na aktuálnu 

situáciu zhodlo na tom, že z podiel. daní sa v danom mesiaci vyráta 47% a takáto suma sa 

prevedie ZŠ. 

 

K bodu 11/ 

 Zapisovateľka prečítala prijaté uznesenia. 

 

zapisovateľka: 

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

 

overovatelia: 

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

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

 

 

          Tibor Tomko 

starosta obce 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva Palín, 

konaného dňa 26. marca 2020 o 13.00 hod.na Obecnom úrade v Palíne  

Uznesenie č. 1 

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. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2020 

5. Stanovisko HK k záverečnému účtu 2019 

6. Schválenie záverečného účtu obce Palín 2019 

7. Schválenie VZN č. 1/2020 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Palín 

8. Odkúpenie pozemku za kultúrnym domom od spoločnosti COOP Jednota  

9. Navýšenie úveru v Prima banka 

10. Rôzne 

11. Návrh na uznesenie  

12. Záver  

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

      starosta obce 

 

Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020. 

 

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

    starosta obce 

Uznesenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce 

Palín za rok 2019. 

 

…................................ 

    starosta obce 
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Uznesenie č. 4 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

A/ záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.  
B/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
21 907,67 € 
C/ schvaľuje použitie rezervného fondu na splátku úveru vo výške 21 907,67 €  
 

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

    starosta obce 

 

Uznesenie č. 5 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2020 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce 

Palín. 

 

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

    starosta obce 

Uznesenie č. 6 

A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku za kultúrnym domom od spoločnosti COOP 

Jednota v hodnote 12 659€ na parcele č. 777/5 v katastrálnom území Palín. 

B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie daru darovacou zmluvou, pozemok p.č. 459/4 reg. ´´E´´, 

druh pozemku orná pôda vo výmere 99m2 k.ú. Palín, od darkyne v 1. rade Anna Štefanková, rod. 

Jožiová a darcu v 2. rade Ladislav Jožio, každý v podiele ½ k celku. 

 

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

    starosta obce 

Uznesenie č. 7 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie úveru na 15 000 €. 

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

    starosta obce 

   

Uznesenie č. 8 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre rodinu p. Aleny Molnárovej. 

................................... 
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    starosta obce 

Uznesenie č. 9 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dokončenie fasády čelnej steny budovy obecného úradu. 

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

    starosta obce 

Uznesenie č. 10 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vzdanie sa poslaneckej odmeny na rok 2020 vzhľadom na situáciu 

šírenia koronavírusu COVID-19. 

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

    starosta obce 

 V Palíne, dňa 26.3.2020 


