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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Palíne, dňa 15.10.2020 o 15:00 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

 

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

2. Schválenie programu zasadnutia  OZ 

3. Schválenie žiadosti o návratnú finančnú pomoc ( pôžička ) z Ministerstva financií SR  

vo výške 20 824 €. 

4. Rôzne 

5. Návrh na uznesenie 

6. Záver 

 

K bodu 1/  

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

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

Za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Alenu Horňákovú a Ing. Marek Čelovský. Za návrhovú komisiu 

navrhol : Ing. Evu Pénzešovú a Ing. Mareka Kačkoša. 

 

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. 30 

OZ prerokovalo a schvaľuje program OZ.  

Hlasovanie: 

za : 5   proti:  0  zdržal sa:  0 

 

K bodu 3/ 

Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti podať Žiadosť  o návratnú finančnú pomoc 

z Ministerstva financií SR maximálne vo výške 20 824 € z dôvodu výpadku podielových daní. Jedná sa 

o návratnú bezúročnú pôžičku. 

Návrh na uznesenie č. 31 

OZ obce Palín v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

s poukazom na § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v z.n.p. : 
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I.  prerokovalo a berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržiavaniu podmienok 
pre prijatie návratných zdrojov financovania 

II. prerokovalo a konštatuje, že obec spĺňa podmienky na prijatie úveru ( návratných zdrojov 
financovania ) 

III. prerokovalo a schvaľuje  

a) prijatie návratného zdroja financovanie v celkovej sume 20 824 € na mzdy a bežné výdavky  

b) použitie návratného zdroja financovania na úhradu bežných výdavkov a to na mzdy a bežné 
výdavky 

Hlasovanie: 

za : 5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

K bodu 4/ 

Rôzne :  

   Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti zapojenia sa do Výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorú vyhlasuje  Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. 

Zameranie výzvy : Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-

62. Spolúčasť obce je 5 %. 

Návrh na uznesenie č. 32 

Obecné zastupiteľsvo prerokovalo a schvaľuje zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorú vyhlasuje  Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Zameranie 

výzvy : Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62. 

Spolúčasť obce je 5 %. 

Hlasovanie: 

za : 5   proti:  0  zdržal sa:  0 

   Starosta obce informoval poslancov OZ o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie vyhlásenej 

Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, s názvom projektu ´´Zvýšenie kvality 

občianskej infraštruktúry v obci Palín.´´ 

zapisovateľka: 

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

overovatelia: 

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

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

          Tibor Tomko 

starosta obce 
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K bodu 5/ 

 Návrh na uznesenie č. 30 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program OZ. 

 

 Návrh na uznesenie č. 31 

Obecné zastupiteľstvo obce Palín v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. s poukazom na § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p. : 

I.  berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržiavaniu podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania 

II. konštatuje, že obec spĺňa podmienky na prijatie úveru ( návratných zdrojov financovania ) 

III. schvaľuje  

a) prijatie návratného zdroja financovanie v celkovej sume 20 824 € na mzdy a bežné výdavky 

b) použitie návratného zdroja financovania na úhradu bežných výdavkov a to na mzdy a bežné 

výdavky 

 

 Návrh na uznesenie č. 32 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku, ktorú vyhlasuje  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Zameranie výzvy : 

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62. Spolúčasť obce 

je 5 %. 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva Palín, 

konaného dňa 15. októbra 2020 o 15.00 hod. na Obecnom úrade v Palíne  

 

Uznesenie č. 30 

Obecné zastupiteľstvo v Palíne schvaľuje program OZ : 

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

2. Schválenie programu zasadnutia  OZ 

3. Schválenie žiadosti o návratnú finančnú pomoc ( pôžička ) z Ministerstva financií SR  

vo výške 20 824 €. 

4. Rôzne 

5. Návrh na uznesenie 

6. Záver 

 

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

      starosta obce 

 

Uznesenie č. 31 

Obecné zastupiteľstvo obce Palín v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. s poukazom na § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p. : 

I.  berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržiavaniu podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania 

II. konštatuje, že obec spĺňa podmienky na prijatie úveru ( návratných zdrojov financovania ) 

III. schvaľuje  

a) prijatie návratného zdroja financovanie v celkovej sume 20 824 € na mzdy a bežné výdavky 

b) použitie návratného zdroja financovania na úhradu bežných výdavkov a to na mzdy a 

bežné výdavky 

 

 

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

    starosta obce 
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Uznesenie č. 32 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku, ktorú vyhlasuje  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Zameranie výzvy : 

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62. Spolúčasť obce 

je 5 %. 

 

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

    starosta obce 

 

 

 

V Palíne, dňa 15.10.2020 

 

 


