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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Palíne, dňa 23.9.2020 o 16.00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

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

2. Schválenie programu zasadnutia  OZ 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Voľby prísediacich pre volebné obdobie 2021 – 2024 

5. Zmena rozpočtu  

6. Schválenie VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov 

a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ, ŠKD a ŠJ v Základnej škole 

s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne 

7. Schválenie VZN č. 3/2020 o rozsahu poskytovania služieb, formou sociálnej výpomoci pre 

občanov obce Palín a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené 

skupiny občanov 

8. Schválenie VZN č. 4/2020 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonané 

Obecný úradom v Palíne 

9. Schválenie VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

10. Schválenie VZN č. 6/2020 o udržiavaní čistoty v obci 

11. Schválenie VZN č. 7/2020 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene 

12. Schválenie VZN č.8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 

13. Schválenie zakúpenia traktora v rámci zapojenia sa do výzvy Rozvoj odpadového hospodárstva 

z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia 

14. Rôzne 

15. Návrh na uznesenie 

16. 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.  Evu Kočišovú a Ing. Michala Čelovského. Za návrhovú komisiu 

navrhol : Mgr. Mareka Kačkoša, Teréziu Kontuľovú a Ing. Evu Pénzešovú. 

 

K bodu 2/ 

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

z prítomných poslancov nedal návrh na doplnenie programu. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa 

zúčastnili p. Andrej Grajcar a p. Alfonz Pivarník a predložili otázky súvisiace s vývozom odpadu v obci. 

Z toho dôvodu sa zmenilo poradie bodov programu. Poslanci schválili navrhovaný program zasadnutia 

OZ. 
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Návrh na uznesenie č. 15 

OZ prerokovalo a schvaľuje program OZ.  

Hlasovanie: 

za :  6  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

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/ 

Starosta obce predniesol žiadosť Okresného súdu Michalovce –  voľby prísediacich pre volebné 

obdobie 2021-2024. 

Návrh na uznesenie č. 16 

OZ prerokovalo a schvaľuje návrh na prísediacich Okresného súdu pre volebné obdobie 2021-2024 p. 

Ing. Evu Tchurikovú. 

Hlasovanie: 

za :  6   proti:  0   zdržal sa:  0 

 

K bodu 5/ 

Starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN bol upravený a doplnený.  

Návrh na uznesenie č. 21 

OZ prerokovalo a schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Hlasovanie: 

za :  6   proti:  0 zdržal sa:  0 

 

K bodu 6/ 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková predniesla zmenu rozpočtu. 

Návrh na uznesenie č.  17 

OZ prerokovalo a schvaľuje zmenu rozpočtu. 

Hlasovanie :  

za : 6  proti : 0  zdržal sa : 0 
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K bodu 7/ 

Starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o určení výšky príspevkov od 

zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ, ŠKD a ŠJ v 

Základnej škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne. 

Návrh na uznesenie č. 18 

OZ prerokovalo a schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o určení výšky príspevkov od 

zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ, ŠKD a ŠJ v 

Základnej škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne. 

Hlasovanie: 

za : 6   proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 8/ 

Starosta obce predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o rozsahu poskytovania 

služieb, formou sociálnej výpomoci pre občanov obce Palín a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 

pre dôchodcov a určené skupiny občanov. 

Návrh na uznesenie č. 19 

OZ prerokovalo a schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o rozsahu poskytovania služieb, 

formou sociálnej výpomoci pre občanov obce Palín a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre 

dôchodcov a určené skupiny občanov 

Hlasovanie: 

za:  6   proti:  0  zdržal sa:  0  

 

K bodu 9/ 

Starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o správnych poplatkoch 

a poplatkoch za pracovné úkony vykonané Obecný úradom v Palíne. Poslanec Ing. Michal Čelovský 

navrhol doplniť v čl. 10 bod 8 Kosenie súkromného pozemku text : orba a kultivácia. 

Návrh na uznesenie č. 20 

OZ prerokovalo a schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia č.  4/2020 o správnych poplatkoch 

a poplatkoch za pracovné úkony vykonané Obecný úradom v Palíne. 

Hlasovanie: 

za: 6  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 10/ 

Starosta obce predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020 o udržiavaní čistoty v obci. 

Návrh na uznesenie č. 22 

OZ prerokovalo a schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020 o udržiavaní čistoty v obci. 
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Hlasovanie : 

za : 6  proti:0  zdržal sa : 0 

 

 

K bodu 11/ 

Starosta obce predniesol návrh VZN č.7/2020 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene. Poslanec Ing. 

Michal Čelovský navrhol doplnenie VZN č. 7/2020 : Občania, ktorí pravidelne kosia a udržiavajú 

poriadok na verejných pozemkoch, teda pozemok pred rodinným domom môžu požiadať o 2x kosenie 

s traktorom ( záhrada a orná pôda) . Za udržiavaný pozemok o výmere do 5á (alebo 10á ) bude 

pokosený pozemok /záhrada o výmere do 5á ( alebo 10á ) alebo vývoz konárov vlečkou. Ďalej poslanec 

Ing. Čelovský navrhol dať vypracovať záhradnému architektovi plán/štúdiu výsadby stromov a zelene 

v obci. Prítomní poslanci s týmto návrhom súhlasili. 

Návrh na uznesenie č. 23 

OZ prerokovalo a schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2020 o tvorbe, ochrane a údržbe 

verejnej zelene. 

Hlasovanie: 

za: 6  proti: 0  zdržal sa:0 

 

K bodu 12/ 

Starosta obce predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

Návrh na uznesenie č. 24 

OZ prerokovalo a schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia č.8/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

Hlasovanie : 

za: 6  proti :0  zdržal sa:0 

 

K bodu 13/ 

Starosta obce predniesol návrh na podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu s názvom 

Špecifikácia činností podpory na rok 2021, oblasť C. : Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového 

hospodárstva z pohľadu odpadov. Spoluúčasť obce je v rámci projektu je 5%. 

Návrh na uznesenie č. 25 

OZ prerokovalo a schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu s názvom 

Špecifikácia činností podpory na rok 2021, oblasť C. : Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového 

hospodárstva z pohľadu odpadov. 

Hlasovanie: 

za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 14/ 

Rôzne :  

 Starosta obce informoval OZ o podaní žiadosti o výmaz obce Palín ako poskytovateľa sociálnej 

služby z Registra poskytovateľov sociálnych služieb. 

Návrh na uznesenie č. 26 

OZ prerokovalo a berie na vedomie Rozhodnutie o výmaze z registra poskytovateľov sociálnych 

služieb. 

 

 Starosta obce informoval nevyhnutnej oprave traktora vo vlastníctve obce. Približná cena 

opravy je 5000 €. 

 

 Starosta obce informoval OZ o pripravovanej úprave web stránky obce. 

 

 Starosta obce informoval OZ žiadosti riaditeľky Základnej školy s materskou školou Štefana 

Ďurovčíka Palín o vykonanie odbornej kontroly stromov  a orezávanie stromov v areály školy. 

 

 Starosta obce informoval OZ o žiadosti riaditeľky Základnej školy s materskou školou Štefan 

Ďurovčíka o poskytnutie finančných prostriedkov na odchodné pre zamestnancov ( dva 

funkčné platy pre dvoch zamestnancov ). 

Návrh na uznesenie č. 27 

OZ prerokovalo a schvaľuje žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov. 

Hlasovanie : 

za : 6  proti:0  zdržal sa : 0 

 

 Starosta obce informoval OZ o zaslaných Výzvach na zabezpečenie kosenia a údržby pozemku 

občanom / vlastníkom nehnuteľností, ktorí dlhodobo neudržiavajú pozemky. 

 

 Starosta obce informoval OZ o podnete Okresnej prokuratúry Michalovce. Okresná 

prokuratúra v Michalovciach podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. podala obci Palín 

upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania ustanovenia §4 ods. 5 písm. a) 

bod 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Návrh na uznesenie č. 28 

OZ prerokovalo a berie na vedomie upozornenie prokurátora. 

 

 Starosta obce informoval OZ o ponuke spoločnosti KOSIT. Spoločnosť KOSIT poskytuje služby 

na vývoz odpadov. 

 

 Starosta obce informoval OZ o doručenej Žiadosti o prenájom priestoru v dome smútku. 



6 
 

Prítomní poslanci diskutovali o množných podmienkach prenájmu uvedených priestorov. Zhodli sa na 

podmienkach prenájmu: prenájom priestorov stanovili na 200 € / mesiac a ročné zúčtovanie elektrickej 

energie nad 250 € bude platiť prenajímateľ. Prenájom bude poskytnutý zatiaľ na dobu 12 mesiacov. 

V prípade akéhokoľvek porušenia podmienok v zmluve bude okamžite vypovedaný prenájom bez 

výpovednej lehoty.  

Návrh na uznesenie č. 29 

OZ prerokovalo a schvaľuje žiadosť o prenájom priestoru v dome smútku za stanovených podmienok. 

Hlasovanie: 

za : 6  proti:0  zdržal sa : 0 

 

 

K bodu 15/ 

 Zapisovateľka prečítala prijaté uznesenia. 

zapisovateľka: 

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

overovatelia: 

Mgr. Eva Kočišová  .................................  

Ing. Michal Čelovský  ................................. 

           

 

 

 Tibor Tomko 

starosta obce 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva Palín, 

konaného dňa 23. augusta 2020 o 16:00 hod.na Obecnom úrade v Palíne  

Uznesenie č. 15 

Obecné zastupiteľstvo v Palíne schvaľuje program OZ : 

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

2. Schválenie programu zasadnutia  OZ 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Voľby prísediacich pre volebné obdobie 2021 – 2024 

5. Schválenie VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

6. Zmena rozpočtu  

7. Schválenie VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov 

a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ, ŠKD a ŠJ v Základnej škole 

s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne 

8. Schválenie VZN č. 3/2020 o rozsahu poskytovania služieb, formou sociálnej výpomoci pre 

občanov obce Palín a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené 

skupiny občanov 

9. Schválenie VZN č. 4/2020 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonané 

Obecný úradom v Palíne 

10. Schválenie VZN č. 6/2020 o udržiavaní čistoty v obci 

11. Schválenie VZN č. 7/2020 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene 

12. Schválenie VZN č.8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 

13. Schválenie zakúpenia traktora v rámci zapojenia sa do výzvy Rozvoj odpadového hospodárstva 

z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia 

14. Rôzne 

15. Návrh na uznesenie 

16. Záver  

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 16 

Obecné schvaľuje návrh  Okresného súdu na prísediacich : Ing. Eva Tchuríková. 

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

      starosta obce 

Uznesenie č. 17 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 5/2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

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

                starosta obce  
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Uznesenie č. 18 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu. 

…................................ 

        starosta obce 

 

Uznesenie č. 19 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o určení výšky príspevkov od 

zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ, ŠKD a ŠJ v 

Základnej škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne. 

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

    starosta obce 

 

Uznesenie č. 20 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o rozsahu poskytovania 

služieb, formou sociálnej výpomoci pre občanov obce Palín a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 

pre dôchodcov a určené skupiny občanov. 

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

    starosta obce 

 

Uznesenie č. 21 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 4/2020 o správnych poplatkoch 

a poplatkoch za pracovné úkony vykonané Obecný úradom v Palíne. 

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

    starosta obce 

 

   

Uznesenie č. 22 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o udržiavaní čistoty v obci 

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

    starosta obce 

 

Uznesenie č. 23 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o tvorbe, ochrane a údržbe 

verejnej zelene. 

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

    starosta obce 
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Uznesenie č. 24 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

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

    starosta obce 

Uznesenie č. 25 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu s 

názvom Špecifikácia činností podpory na rok 2021, oblasť C. : Rozvoj odpadového hospodárstva a 

obehového hospodárstva z pohľadu odpadov. 

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

    starosta obce 

 

Uznesenie č. 26 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozhodnutie o výmaze z registra poskytovateľov sociálnych 

služieb. 

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

    starosta obce 

 

Uznesenie č. 27 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov. 

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

    starosta obce 

 

Uznesenie č. 28 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upozornenie prokurátora. 

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

    starosta obce 

 

Uznesenie č. 29 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o prenájom priestorov v dome smútku za stanovených 

podmienok. 

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

    starosta obce 

 

 

 V Palíne, dňa 23.9.2020 


