
1 
 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Palíne, dňa 07.04.2021 o 17.00 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. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2021. 

5. Schválenie financovania projektu „Zóna pre trávenie voľného času“ z vlastných 

finančných prostriedkov. 

6.  Dodatočné schválenie povolenia na reálne rozdelenie nehnuteľnosti pre COOP 

JEDNOTA, spotrebné družstvo Michalovce 

7. Schválenie VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Palín 

8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Združenia obcí Čierna Voda – Uh na deň 

24.05.2021 

9. Rôzne 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

K bodu 1/ 

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

6 poslanci a OZ je teda uznášania schopné. Za zapisovateľku zápisnice určil  Zuzanu Cupríkovú.  Za 

overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Evu Kočišovú a  Teréziu Kontuľovú. Za návrhovú komisiu navrhol  

Mgr. Mareka Kačkoša, Ing. Mareka Janovčíka 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. Poslanci schválili navrhovaný program 

zasadnutia OZ. 

Návrh na uznesenie č. 1 

OZ prerokovalo a schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

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. 

              Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie úloh z minulého obecného zastupiteľstva. 

K bodu 4/ 

p. Zuzana Cupríková, ekonómka obce, predniesla návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2021- z 

dôvodu  zapojenia do rozpočtu nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 v sume 51012,- Eur cez 

príjmové finančné operácie a následne rozpúšťanie do výdavkov . Príjem a čerpanie finančných 

prostriedkov projektu TA COVID. Finančný príspevok, ktorý prislúcha obci Palín, pre Združenie obcí 

Čierna Voda - UH vo výške 2056,50  Eur na vypracovanie štúdie a technických podkladov k návrhu 

kanalizácie a ČOV. 

  

Tvorí prílohu zápisnice. 

 

Návrh na uznesenie č. 2 

OZ prerokovalo a schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

Hlasovanie: 

za : 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 5/ 

     Starosta obce predniesol návrh na schválenie financovania projektu „Zóna pre 

trávenie voľného času“ z vlastných finančných prostriedkov. Poslanec Kačkoš nie je 

proti, ale 25000,- Eur z vlastných finančných prostriedkov by malo ísť do projektov, 

ktoré by priniesli pre obec  vyššiu pridanú hodnotu, povedal. Starosta obce oponoval 

tým, že do projektu sa obec zapojila ešte v roku 2019 a tento projekt by mal byť na 

90% úspešný. A keby aj z akéhokoľvek dôvodu nebol úspešný, tak je o tom 

presvedčený, že naša obec, ako taká, si môže raz za čas dovoliť zafinancovať takýto 

z finančného hľadiska nie extrémne náročný projekt. Iná forma pomoci, čiže 

svojpomocne alebo akciou  „Z“, neprichádza do úvahy. Starosta obce oboznámil 

poslancov, že financovanie bude rozdelené na časti, s tým, že posledná časť sa zaplatí 

až po vyhodnotení daného projektu. Poslanec Janovčík navrhol, aby financovanie 

projektu bolo rozdelené na polovicu a  druhá polovica aby bola zaplatená, keď 

budeme úspešný. Starosta ho poopravil s tým, že projekt sa po realizácií musí 

dofinancovať, či už  budeme úspešný, alebo nebudeme. Poslanci sa po dlhšej diskusii 

zhodli, že je to potrebné a musí sa to dokončiť, lebo priestor predmetnej zóny sa 

nachádza pri obecnom úrade a je v centre obce. 
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Návrh na uznesenie č. 3 

OZ prerokovalo a schvaľuje  financovanie projektu „Zóna pre trávenie voľného času“ z vlastných 

finančných prostriedkov.  

Hlasovanie 

za : 6    proti:  0 zdržal sa:  0 

 

K bodu 6/ 

     Dodatočné schválenie povolenia na reálne rozdelenie nehnuteľnosti pre COOP 

JEDNOTA, spotrebné družstvo Michalovce. Starosta obce informoval poslancov OZ, že 

nehnuteľnosť v Palíne, bola na žiadosť COOP Jednota s.d. Michalovce,  reálne 

rozdelená na tri časti v roku 2019 geometrickým plánom. Oddelila sa časť budovy, kde 

bolo pohostinstvo a časť, kde je KEBAB. Boli im pridelené nové súpisné čísla.  Časť 

budovy, kde sídli Kebab bola odkúpená, má nového majiteľa. Poslanci sa hneď ohradili 

či je to odkúpené aj s pozemkom pred budovou. Bez ťarchy prechodu by to nemalo byť 

schválené. Má zostať prístup pre občanov na prechod a na parkovanie. 

Návrh na uznesenie č.4  

 OZ odkladá prerokovanie schválenia povolenia na reálne rozdelenie nehnuteľnosti 

COOP Jednota Michalovce do ďalšieho obecného zastupiteľstva.   

Hlasovanie:  

Za: 6         proti:0              zdržal sa: 0 

 
K bodu 7/ 

Starosta obce predniesol Návrh VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Palín. Nakoľko nastala zmena školského zákona 

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní pre detí, ktoré dosiahli päť rokov veku do 31. 

augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť 

povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné. 

 

Návrh na uznesenie č.  5 

OZ prerokovalo a schvaľuje  VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Palín. 

Hlasovanie: 

Za : 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 8/ 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Združenia obcí Čierna Voda – Uh na deň 

24.05.2021. 

Návrh na uznesenie č. 6 

OZ prerokovalo a schvaľuje vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Združenia obcí Čierna voda - Uh 

Hlasovanie: 

za : 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 9/ 

Rôzne: 

 Starosta obce informoval  poslancov  o vypracovaní a zapojení sa do projektu Obnova obcí 

a kvalita životného prostredia  - náhradná výsadba stromov pri hlavnej ceste. Je vypracovaná 

vizualizácia novovysadených stromčekov 

 Obec sa zapojila do projektu TA COVID od 15. januára 2021 – 17.05.2021, neoficiálne až do 

31.08.2021. Na tento projekt bol prijatý zamestnanec. Ide o projekt na pomoc rómskym 

spoluobčanom pri šírení ochorenia COVID-19. /osveta, monitorovanie stavu rizika, možnosť 

nákazy, materiálna, hygienická a technická pomoc/ 

 Ukončenie projektu „Zvýšenie kvality občianskej infraštruktúry v obci Palín „ – zariadenie 

Polyfunkčného objektu – Centra. Cez tento projekt boli zakúpené stoly, stoličky, drez, nerezové 

stoly, chladnička, mikrovlná rúra  a rýchlovarná kanvica. 

 Starosta obce informoval poslancov o tom, že aj škola sa zapojila do projektu Zlepšenie 

vybavenia školských jedální v základný školách v sume 5000,- Eur so spoluúčasťou 1000,- Eur. 

 Starosta obce informoval poslancov o ukončení a následnej kontrole projektu „Zlepšenie 

technického vybavenia odborných učební  v Základnej škole s materskou školou Štefana 

Ďurovčíka Palín – kontrola prebehla na mieste. Výsledok bude známy v mesiaci apríl. 

  Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín by sa mala začať už v priebehu 

mesiaca máj – jún. V mesiaci marec sa uskutočnilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.  

Celý proces verejného obstarávania bude predložený ku kontrole na MV SR. Následne sa 

uskutoční verejné obstarávanie na stavebný dozor a externý manažment. Prvá časť projektu 

by mala byť ukončená do konca roka 2021. 

 Starosta obce informoval poslancov o nových informáciách ohľadom kanalizácie a ČOV. 

Starostovia obcí  Združenia obcí Čierna Voda – Uh sa rozhodli zapojiť do projektu novým 

spôsobom „Naprojektuj a postav“. Ďalej informoval o prejednaní rozdelenia finančného 

plnenia, ktoré vychádza zo sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien, projektových prác 

a inžinierskych činností – vplyv stavby na životné prostredie. Zabezpečenie technických 

podkladov návrhu kanalizácie a zabezpečenie technických podkladov návrhu ČOV.  ČOV by 

bola na mieste terajšej čerpacej stanice.  Finančné plnenie týchto náležitostí sú pre našu obec 

cca 2056,50,- Eur. 
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 Starosta obce informoval poslancov o potrebnej  oprave miestnej komunikácie ku škole 

a opravy výtlkov  na ostatných komunikáciách. 

 

Návrh na uznesenie č.  7 

OZ prerokovalo a schvaľuje  opravu miestnych komunikácií 

Hlasovanie: 

Za : 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 Starosta obce informoval poslancov o ponuke vyčistiť pozemky - štiepkovaním v intraviláne 

obce od náletových drevín, pričom obec by to nič nestálo.  

 

Návrh na uznesenie č. 8 

             

             OZ súhlasí so zámerom vyčistiť pozemky v intraviláne obce od náletových drevín. 

              

              Hlasovanie: 

              Za: 6                proti: 0                 zdržal sa: 0           

 

 

K bodu 10/ 

 Poslanec Ing. Marek Janovčík prečítal prijaté uznesenia. 

zapisovateľka: 

Zuzana Cupríková  ................................. 

 

overovatelia: 

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

 

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

 Tibor Tomko 

 starosta obce 
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                                                          UZNESENIA 

zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva Palín, 

konaného dňa 07. apríla 2021 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Palíne 

Uznesenie č. 1 

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. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2021. 

5. Schválenie financovania projektu „Zóna pre trávenie voľného času“ z vlastných 

finančných prostriedkov. 

6. OZ odkladá prerokovanie a dodatočné schválenie povolenia na reálne rozdelenie 

nehnuteľnosti pre COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo Michalovce 

7. Schválenie VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Palín 

8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Združenia obcí Čierna Voda – Uh na deň 

24.05.2021 

9. Rôzne 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

 

 

 

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

           starosta obce 
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Uznesenie č. 2 

 

OZ prerokovalo a schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

                    

                                                                                                                                     ……………………………………… 

                                                                                                                                                 starosta obce 

 

Uznesenie č. 3  

OZ prerokovalo a schvaľuje  financovanie projektu „Zóna pre trávenie voľného času“ z vlastných 

finančných prostriedkov. 

 

 

                                                                                                                                     ........…................................ 

        starosta obce 

 

Uznesenie č. 4 

OZ odkladá prerokovanie a dodatočné schválenie povolenia na reálne rozdelenie 
nehnuteľnosti COOP Jednota Michalovce do ďalšieho obecného zastupiteľstva.   
 

 

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

                                                                                                                                                starosta obce 

  Uznesenie č. 5 

OZ prerokovalo a schvaľuje  VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Palín. 

 

 

…................................ 

        starosta obce 

 

Uznesenie č. 6 

OZ prerokovalo a schvaľuje vyhlásenie voľby hlavného kotrolóra Združenia obcí Čierna voda – Uh 

 na deň 24.05.2021. 

 

…................................ 

        starosta obce 
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Uznesenie č. 7 

OZ prerokovalo a schvaľuje opravu miestnych komunikácií. 

                                                                                                                                           …................................ 

        starosta obce 

 

Uznesenie č. 8 

OZ súhlasí so zámerom vyčistiť pozemky v intraviláne obce od náletových drevín. 

 

 

 

 

 V Palíne, dňa 07.04.2021 

 


