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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Palíne, dňa 16.12.2020 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. Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín na rok 2021 

5. Žiadosti o finančný príspevok od obce na rok 2021 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021, 2022 a 2023 

7. Návrh a schválenie rozpočtu obce Palín na rok 2021 (r. 2022, 2023 na vedomie) 

8. Zmena rozpočtu obce na rok 2020 

9. Schválenie odovzdania majetku obce do správy školy 

10. Ukončenie činnosti Školského úradu v Pavlovciach nad Uhom a pričlenenie obce 

k Spoločnému školskému úradu v Sobranciach 

11. Schválenie prijatia daru – pozemok 

12. Príkaz na inventarizáciu 

13. Rôzne 

14. Návrh na uznesenie 

15. 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. Mareka Kačkoša a Ing. Evu Pénzešovú. Za návrhovú komisiu 

navrhol : Mgr. Alenu Horňákovú, Teréziu Kontuľovú a Mgr. Evu Kočišovú. 

 

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. 33 

OZ prerokovalo a schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 

za : 5    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. 

Starosta obce informoval poslancov OZ o nepodaní žiadosti na projekt Vodozádržné opatrenia 

v urbanizovanej krajine z objektívnych dôvodov a o podaní žiadosti o dotáciu z Environmentálneho 

fondu s názvom Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov. 

 

K bodu 4/ 

Ing. Eva Tchuriková, riaditeľka základnej školy s materskou školou predniesla návrh rozpočtu 

na rok 2021 pre Základnú školu s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín, ktorý je v celkovej výške 

1 053 710 € a z toho na financovanie originálnych kompetencií vo výške 176 055 € plus odchodné pre 

zamestnanca/cov vo výške 1500 € a jubilejné pre zamestnanca/cov vo výške 1623 €, čo spolu činí sumu 

179 178 €. 

 Riaditeľka konštatovala, že tento kalendárny rok boli ponížene originálne kompetencie pre ZŠ 

s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín. 

 Obecné zastupiteľstvo sa vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu ohľadom epidémie zhodlo na 

tom, že znížený príjem podielových daní umožnil financovanie originálnych kompetencií pre Základnú 

školu s materskou školou Štefana Ďurovčíka max. vo výške 42%, taktiež ZŠ boli odpustené odvody do 

soc.poisťovne za mesiac marec a bolo preplatených aj 80% hrubých miezd školskej jedálne, družiny 

a MŠ za obdobie od 13.3.2020 do 30.6.2020, čo činí spolu s odchodným pre dvoch zamestnancov cca 

46 %. 

Poslanci prerokovali navrhovaný rozpočet a schválili výšku 170 000 € vrátane odchodného pre 

zamestnanca/cov a jubilejného pre zamestnanca/cov na kalendárny rok 2021 na financovanie 

originálnych kompetencií Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín. 

Poslanci prerokovali v rámci návrhu rozpočtu jednotlivé položky a upozornili na to, že vedenie 

ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka by malo predložiť zdokladovanie použitých financií vo výške 31 532 € na 

školské objekty ( oprava / údržba budovy).  

Ďalej poslanci diskutovali o tom, že vedenie ZŠ s MŠ by malo predložiť obecnému úradu menný 

zoznam zamestnancov na jednotlivých pracovných pozíciách v materskej škole, školskej jedálni 

a školského klubu detí, ktorých mzdy spadajú pod originálne kompetencie.  

 

 

K bodu 5/ 

Starosta obce predložil na schválenie žiadosti o finančný príspevok od obce v roku 2021. 

a/ žiadosť Jednoty dôchodcov ZO v Palíne  vo výške 800 € 
b/ žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu  vo výške 1000 € 
b/ žiadosť ŠK AGRO Palín    vo výške 12 000 €  

Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o ich vyjadrenie.   

Ku žiadosti Jednoty dôchodcov na Slovensku, ZO v Palíne poslanci nemali žiadne pripomienky. 

Súhlasili s výškou dotácie, ktorá bola požadovaná t.j. 800 € na rok 2021. 
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Ku žiadosti Rímskokatolíckeho farského úradu, farnosť Návštevy Panny Márie Senné o finančný 

príspevok na opravu strechy kostola v Palíne poslanci nemali pripomienky. Poslanec Mgr. Marek 

Kačkoš predniesol návrh o navýšenie sumy na 2000 €. Ako farár Reformovanej kresťanskej cirkvi na 

Slovensku Cirkevný zbor Palín uviedol, že tento rok nebude farnosť Reformovanej kresťanskej cirkvi na 

Slovensku Cirkevný zbor Palín podávať žiadosť o dotáciu a tak môžu navýšiť dotáciu o 1000 € pre 

Rímskokatolícky farský úrad. A v prípade podania žiadosti v ďalšom kalendárnom roku 2022 bude 

Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Cirkevný zbor Palín schválená rovnaká výška dotácie 

2000 € v prípade dostatku financií obce, s čím poslanci súhlasili. 

S výškou dotácie pre ŠK AGRO Palín sa nestotožnili. Po diskusii poslanci navrhli sumu 10 000 €.  

Návrh na uznesenie č. 34 

OZ prerokovalo a schvaľuje žiadosti o finančný príspevok :  

A/ Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia v Palíne  vo výške 800 € 

B/ Rímskokatolícky farský úrad, farnosť Návštevy Panny Márie, Senné vo výške 2000 € 

C/ ŠK AGRO Palín       vo výške 10 000 € 

Hlasovanie: 

za : 5    proti:  0 zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 6/ 

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

obce Palín na roky 2021, 2022, 2023. 

Návrh na uznesenie č. 35  

OZ berie na vedomie stanovisko HK  k viacročnému rozpočtu obce Palín na roky 2021,2022, 2023. 

 

 

 

K bodu 7/ 

Starosta obce predložil návrh rozpočtu na rok 2021.  Návrh rozpočtu bol zverejnený na web. stránke 

obce. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zmenilo jednotlivé položky : 

 zmenila sa výška podielových daní  

 navýšenie dotácie o 1000 € pre Rímskokatolíckeho farského úradu 

 poníženie dotácie o 2000 € pre ŠK AGRO Palín 

Návrh na uznesenie č.  36 

OZ prerokovalo a schvaľuje rozpočet obce Palín so zmenami na rok 2021 /v prílohe/. Rozpočet na roky 

2022 a 2023 berie na vedomie. 

Hlasovanie: 

za : 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 8/ 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková predniesla zmenu rozpočtu na rok 2020. 

Návrh na uznesenie č. 37 

OZ prerokovalo a schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4 na rok 2020. 

Hlasovanie: 

za : 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 9/ 

Starosta obce predniesol návrh na odovzdanie majetku obce do správy školy. Jedná sa o majetok obce, 

ktorý bol nadobudnutý prostredníctvom projektu ´´Zlepšenie technického vybavenia odborných 

učebníc v Základnej škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín´´. Delimitačný protokol je 

v prílohe. 

Návrh na uznesenie č. 38 

OZ prerokovalo a schvaľuje odovzdanie majetku obce do správy školy. 

Hlasovanie: 

za: 5    proti:  0  zdržal sa:  0  

 

 

K bodu 10/ 

Starosta obce oznámil ukončenie činnosti Spoločného obecného úradu – školského úradu 

v Pavlovciach nad Uhom, z dôvodu poklesu žiakov základných škôl v jeho pôsobnosti. Svoju činnosť 

ukončuje k 1.1.12021. Starosta obce predložil návrh o pričlenenie k Spoločnému školskému úradu 

v Sobranciach, od 1.1.2021. 

Návrh na uznesenie č. 39  

OZ berie na vedomie ukončenie činnosti Školského úradu v Pavlovciach nad Uhom a prerokovalo 

a schvaľuje pričlenenie k Spoločnému školskému úradu v Sobranciach od 1.1.2021. 

Hlasovanie: 

za: 5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 11/ 

Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti získať darovacou zmluvou do vlastníctva darom 

pozemok p.č. 466/3 reg. ´´E´´, druh pozemku orná pôda vo výmere 165 m2 k.ú. Palín, ktorej je 

vlastníkom darkyňa v 1. rade Gabriela Kováčová, rod. Szilagyiová, a o možnosti odkúpiť pozemok od 

vlastníka v 2.rade Peter Szilagyi, rod. Szilagyi, každý v podiele ½ k celku v sume 825 €. Predmetný 

pozemok je v uličke pri kostole pod asfaltovou cestou. 
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Návrh na uznesenie č. 40 

A/ OZ prerokovalo a schvaľuje prijatie daru darovacou zmluvou, pozemok p.č. 466/3 reg. ´´E´´, druh 

pozemku orná pôda vo výmere 165 m2 k.ú. Palín, od darkyne v 1. rade Gabriela Kováčová, rod. 

Szilagyiová 

B/ OZ prerokovalo a schvaľuje odkúpenie pozemku p.č. 466/3 reg. ´´E´´ druh pozemku orná pôda vo 

výmere 165 m2 k.ú. Palín od Peter Szilagyi, rod. Szilagyi, s výškou podielu u predávajúceho ½ z celku 

za kúpnu cenu spolu 825 €. 

 

Hlasovanie : 

za : 5  proti:0  zdržal sa : 0 

 

 

K bodu 12 / 

Starosta obce dal príkaz na inventarizáciu majetku za rok 2020. 

Návrh na uznesenie č. 41 

OZ prerokovalo a schvaľuje Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce Palín stav k 31.12.2020. 

 

Hlasovanie: 

za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 13/ 

Rôzne :  

 Starosta obce navrhol odmenu pre hlavnú kontrolórku vo výške 400 €. 

Návrh na uznesenie č. 42 

OZ prerokovalo a schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku vo výške 400 €. 

Hlasovanie: 

za: 5    proti:  0  zdržal sa:  0 

 

 Starosta obce informoval poslancov o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín vo výške 209 090,02 €. 

Rozhodnutie bolo doručené 24.11.2020. 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o podaní žiadosti na projekt ´´Pracuj, zmeň svoj 

život´´ na ÚPSVaR, spoluúčasť obce je 15% na dobu 9 mesiacov. 

 Poslanci prehodnotili vzdanie sa odmeny za rok 2020 a zhodli sa na tom, že schvaľujú 

odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2020 podľa schváleného rozpočtu. 

Návrh na uznesenie č. 43 

OZ prerokovalo a schvaľuje odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2020 podľa 

schváleného rozpočtu. 
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Hlasovanie: 

za: 5    proti:  0  zdržal sa:  0 

 Poslankyňa Ing. Eva Pénzešová položila otázku ohľadom inštalácie odpadkového koša na 

autobusovej zastávke. Vyjadrila názor, že je to potrebné. Starosta obce jej oznámil, že 

odpadkový kôš bol nainštalovaný na autobusovú zastávku už pred 10 dňami. 

 Ďalej poslankyňa Pénzešová navrhla opravu mostíka pri autobusovej zastávke. 

 Taktiež poslankyňa dala podnet na čistenie pozemku / rigol / oproti rodinnému domu so 

súp.číslom 243. 

 Na podnet poslankyne Ing. Pénzešovej zastupiteľstvo navrhuje starostovi, aby spoločnosti 

Slovenská pošta zaslal oficiálny list, kde ich upozorní na problematiku parkovania vozidiel na 

hlavnej ceste pred pobočkou Slovenskej pošty. Počas zvýšenej návštevnosti pošty sa stáva daný 

úsek nebezpečným. Parkovanie motorových vozidiel pozdĺž cesty ohrozuje bezpečnosť 

premávky a poškodzuje priľahlé mostíky/ vstupy na pozemky vlastníkov rodinných domov, 

ktorí sa na daný problém sťažujú.   

 

 

K bodu 14/ 

 Zapisovateľka prečítala prijaté uznesenia. 

zapisovateľka: 

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

 

overovatelia: 

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

 

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

 

 

 Tibor Tomko 

starosta obce 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva Palín, 

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

Uznesenie č. 33 

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. Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín na rok 2021 

5. Žiadosti o finančný príspevok od obce na rok 2021 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021, 2022 a 2023 

7. Návrh a schválenie rozpočtu obce Palín na rok 2021 (r. 2022, 2023 na vedomie) 

8. Zmena rozpočtu obce na rok 2020 

9. Schválenie odovzdania majetku obce do správy školy 

10. Ukončenie činnosti Školského úradu v Pavlovciach nad Uhom a pričlenenie obce 

k Spoločnému školskému úradu v Sobranciach 

11. Schválenie prijatia daru – pozemok 

12. Príkaz na inventarizáciu 

13. Rôzne 

14. Návrh na uznesenie 

15. Záver 

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 34 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosti o finančný príspevok :  

A/ Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia v Palíne  vo výške 800 € 

B/ Rímskokatolícky farský úrad, farnosť Návštevy Panny Márie, Senné vo výške 2000 € 

C/ ŠK AGRO Palín       vo výške 10 000 € 

…................................ 

        starosta obce 

 

Uznesenie č. 35  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko HK  k viacročnému rozpočtu obce Palín na roky 

2021,2022, 2023.  

…................................ 

        starosta obce 
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Uznesenie č. 36 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Palín na rok 2021 /v prílohe/. Rozpočet na roky 2022 

a 2023 berie na vedomie. 

…................................ 

        starosta obce 

 

Uznesenie č. 37 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4 na rok 2020. 

…................................ 

        starosta obce 

 

Uznesenie č. 38 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odovzdanie majetku obce do správy školy, ktorý bol nadobudnutý 

prostredníctvom projektu ´´Zlepšenie technického vybavenia odborných učebníc v Základnej škole 

s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín´´. 

 

…................................ 

        starosta obce 

 

Uznesenie č. 39 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ukončenie činnosti Školského úradu v Pavlovciach nad Uhom 

a schvaľujú pričlenenie obce k Spoločnému školskému úradu v Sobranciach. 

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

    starosta obce 

Uznesenie č. 40 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

A/ prijatie daru darovacou zmluvou, pozemok p.č. 466/3 reg. ´´E´´, druh pozemku orná pôda vo výmere 

165 m2 k.ú. Palín, od darkyne v 1. rade Gabriela Kováčová, rod. Szilagyiová  

B/ odkúpenie pozemku p.č. 466/3 reg. ´´E´´ druh pozemku orná pôda vo výmere 165 m2 k.ú. Palín od 

Peter Szilagyi, rod. Szilagyi, s výškou podielu u predávajúceho ½ z celku za kúpnu cenu spolu 825 €. 

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

    starosta obce 

 

Uznesenie č. 41 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce Palín stav 

k 31.12.2020. 

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

    starosta obce 
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Uznesenie č. 42 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku vo výške 400 €. 

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

    starosta obce 

Uznesenie č.  43 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva na rok 2020 podľa 

schváleného rozpočtu. 

…................................ 

        starosta obce 

 

 

 

 V Palíne, dňa 16.12.2020 

 


