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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Palíne, dňa 23.6.2021 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 záverečného účtu  

5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2 

6. Správa audítora za rok 2020  

7. Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 

8. Schválenie odpredaja pozemku pod cestou vo vlastníctve p. Vaľa 

9. Schválenie členov rady školy 

10. Nakladanie majetku obce – budova starého obecného úradu a kultúrneho domu 

11. Rôzne 

12. Návrh na uznesenie 

13. 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 Ing. Marek Janovčík a Ing. Eva Pénzešová. Za návrhovú komisiu 

navrhol : Mgr. Eva Kočišová, Mgr. Marek Kačkoš a Mgr. Alena Horňáková. 

 

K bodu 2/ 

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

návrh na doplnenie programu : schválenie voľby hlavného kontrolóra obce Palín. Poslanci schválili 

navrhovaný program zasadnutia OZ. 

Návrh na uznesenie č. 9 

OZ prerokovalo a schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

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. 
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K bodu 4/ 

Kontrolórka obce Ing. Lenka Paľová predložila návrh záverečného účtu obce Palín za rok 2020 

a konštatoval, že rozpočtové hospodárenie za rok 2020 skončilo prebytkom 75 183,09 €. 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. 10 

OZ prerokovalo a schvaľuje : 

A/ záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad  

B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške  75 183,09,-  EUR. 
 
Hlasovanie: 

za : 6    proti:  0 zdržal sa:  0 

 
 

K bodu 5/ 

 Ekonómka obce Zuzana Cupríková navrhla úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021.  

Návrh na uznesenie č. 11 

OZ prerokovalo a schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021.  

Hlasovanie: 

za : 6    proti:  0 zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 6/ 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková prečítala Správu audítora za rok 2020. Poslanci OZ vzali na vedomie 

Správu audítora bez pripomienok. 

Návrh na uznesenie č. 12 

OZ prerokovalo a berie na vedomie stanovisko správu audítora za rok 2020. 

Hlasovanie: 

za : 6    proti:  0 zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 7/ 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková predložila Konsolidovanú výročnú správu za rok 2020. Poslanci OZ 

vzali na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2020 bez pripomienok. 

Návrh na uznesenie č. 13 

OZ prerokovalo a berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2020. 
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Hlasovanie: 

za : 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 8/ 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zasadnutí Komisie pre ochranu verejného záujmu 

a Komisie pre životné prostredie na obecnom úrade dňa 15.6.2021. Prítomní : poslanec Ing. Marek 

Kačkoš a poslankyňa Ing. Eva Pénzešová, p. Vaľo sa nezúčastnil. Poslanec Mgr. Marek Kačkoš oboznámil 

poslancov OZ o rozhovore s p. Vaľom :  p. Vaľo nesúhlasí s predajom pozemku p.č.  447/5, vo výmere 

141 m2, k.ú. Palín, ale je naklonený inej alternatíve. Po konzultáciách s právnikom obce, JUDr. Pavlikom, 

starosta obce predniesol návrh riešenia vysporiadania pozemku pod cestou od p. Milana Vaľa. 

Riešením je podpísanie zmluvy o zriadení vecného bremena na predmetnú parcelu. Ďalej je návrh p. 

Vaľa pre obec podpísanie predkupného práva. 

Návrh na uznesenie č.  14 

OZ prerokovalo a schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemku reg.  E-KN p.č. 447/5, vo výmere 

141 m2, podľa geometrického plánu č. 14328810-7/2020, zo dňa 24.02.2020, vypracovanom Ing. Jozef 

Badida, IČO: 14328810, overeným Ing. Lenka Sýkorová z Okresného úradu Michalovce, katastrálneho 

odboru, dňa 09.03.2020 pod č. G1-131/2020k.ú vo vlastníctve Milan Vaľo, nar. 9.4.1948. 

Hlasovanie: 

za : 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 9/ 

Obec Palín, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104, má 

povinnosť delegovať členov do rady školy. Starosta obce predniesol návrh na členov do rady školy. 

Navrhované osoby sú : Mgr. Eva Kočišová, Eva Vaľovčíková, Zuzana Cupríková a Ing. Marek Janovčík. 

Návrh na uznesenie č.  15 

OZ prerokovalo a schvaľuje za zriaďovateľa delegovanie členov do Rady školy pri ZŠsMŠ Štefana 

Ďurovčíka : Mgr. Eva Kočišová, Eva Vaľovčíková, Zuzana Cupríková a Ing. Marek Janovčík. 

Hlasovanie: 

za: 5    proti:  0  zdržal sa:  1  

 

K bodu 10/ 

Starosta obce nastolil otázku riešenia nakladania s majetkom obce – budova starého obecného úradu 

a kultúrneho domu. Budova starého obecného úradu nie je využívaná, okrem plechovej garáže. 

Poslankyňa Horňáková navrhla využiť budovu starého úradu ako komunitné centrum. Poslanci OZ sa 

zhodli na tom, že prehodnotia využívanie týchto budov, no do budúcna nie je predpoklad vytvorenia 

komunitného centra v obci. 
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K bodu 11/ 

Starosta informoval poslancov OZ o výberovom konaní na pozíciu hlavného kontrolóra Združenie obcí 

Čierna voda-Uh, konaného dňa 24.5.2021. Prihlášku podala jediná kandidátka Ing. Lenka Paľová, ktorá 

splnila všetky predpísané náležitosti na túto pozíciu. Starostovia zúčastnených obcí je jednohlasne 

schválili. 

Návrh na uznesenie č. 16 

OZ prerokovalo a schvaľuje za hlavného kontrolóra obce Palín Ing. Lenku Paľovú od 1.6.2021 

s pracovným úväzkom 17% ( 27 hod. mesačne). 

Hlasovanie : 

za : 6  proti:0  zdržal sa : 0 

 

 

K bodu 12/ 

Rôzne :  

 Starosta obce informoval poslancov OZ o úspešných projektoch : 

 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PPA na projekt Zóna pre trávenie voľného 

času, NFP vo výške 17 750 €. 

 Dotácia spoločnosti Nadácia EPH vo výške 1000 € na osvetlenie Zóny pre trávenie 

voľného času. 

 Dotácia pre ZŠsMŠ Štefana Ďurovčíka pre projekt Obnova školských kuchýň. 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o stave riešenia vysporiadania pozemkov v uličke pod 

cestou, p.č. k.ú. Palín. Obecný úrad zaslal vlastníkom list so žiadosťou o informáciu, teda darovanie 

alebo odpredaj pozemkov. Boli doručené spätné odpovede od 7 vlastníkov ( ... predajú, ..... nemajú 

záujem vysporiadania, ... nereagovali ).  

 

 Starosta obce informoval o možnosti podania žiadosti s názvom Zámer odkanalizovania 8 

obcí mikroregiónu v združení Čierna voda – Uh a vybudovanie ČOV 5% spoluúčasť z celkového balíka. 

Návrh na uznesenie č.17 

OZ prerokovalo a schvaľuje podanie žiadosti s názvom Zámer odkanalizovania 8 obcí mikroregiónu v 

združení Čierna voda – Uh a vybudovanie ČOV, 5% spoluúčasť z celkového balíka. 

Hlasovanie : 

za : 6  proti:0  zdržal sa : 0 

 

 Starosta obce informoval OZ o doručenej žiadosti Ing. Martina Tomka o odkúpenie 

nehnuteľnosti – nevyužívaný plechový hangár s pozemkom, ktorý sa nachádza pri kultúrnom dome. 

Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 720, p.č. 777/7, približne vo výmere 128 m2 za účelom budúceho 

podnikania – starostlivosť o osobné automobily. Poslanci OZ súhlasia so zámerom -  prevodom 
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vlastníctva z dôvodu hodného osobitého zreteľa podľa §9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Z.z., na 

základe znaleckého posudku a geometrického plánu a na základe toho bude určená výška sumy. 

Návrh na uznesenie č. 18 

OZ prerokovalo a schvaľuje  

A / vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu na p.č. 777/7, k.ú. Palín 

B/ zámer - prevod vlastníctva z dôvodu hodného osobitého zreteľa podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 

138/1991 Z.z. 

Hlasovanie : 

za : 6  proti:0  zdržal sa : 0 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o záujem občanov o prenájom KD za účelom 

organizovania podujatí, rodinných osláv a rôznych akcií. Poslanci OZ sa jednotne zhodli 

neumožniť prenájom KD za účelom organizovania podujatí, rodinných osláv a akcií pokiaľ bude 

naďalej pretrvávať pandemická situácia. 

 

Návrh na uznesenie č. 19 
 
OZ prerokovalo a schvaľuje neumožnenie prenájmu kultúrneho domu za účelom organizovania 
podujatí, rodinných osláv a akcií počas pretrvávania pandemickej situácie. 
 

Hlasovanie : 

za : 6  proti:0  zdržal sa : 0 

 

K bodu 12/ 

 Zapisovateľka prečítala prijaté uznesenia. 

zapisovateľka: 

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

overovatelia: 

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

 

Ing. Marek Janovčík  ................................. 

 

 

 Tibor Tomko 

starosta obce 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva Palín, 

konaného dňa 23. júna 2021 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Palíne  

Uznesenie č. 9 

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 záverečného účtu  

5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2 

6. Správa audítora za rok 2020  

7. Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 

8. Schválenie odpredaja pozemku pod cestou vo vlastníctve p. Vaľa 

9. Schválenie členov rady školy 

10. Nakladanie majetku obce – budova starého obecného úradu a kultúrneho domu 

11. Rôzne 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

 

 

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

           starosta obce 

Uznesenie č. 10 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

A/ záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad  

B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške  75 183,09,-  EUR. 

 

 

…................................ 

        starosta obce 

 

Uznesenie č.  11  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021.  

 

 

…................................ 

        starosta obce 
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Uznesenie č. 12 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko správu audítora za rok 2020. 

 

…................................ 

        starosta obce 

 

Uznesenie č. 13 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2020. 

 

…................................ 

        starosta obce 

Uznesenie č. 14 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemku reg.  E-KN p.č. 447/5, vo 

výmere 141 m2, podľa geometrického plánu č. 14328810-7/2020, zo dňa 24.02.2020, vypracovanom 

Ing. Jozef Badida, IČO: 14328810, overeným Ing. Lenka Sýkorová z Okresného úradu Michalovce, 

katastrálneho odboru, dňa 09.03.2020 pod č. G1-131/2020k.ú vo vlastníctve Milan Vaľo, nar. 9.4.1948. 

 

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

    starosta obce 

 

Uznesenie č. 15 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zriaďovateľa delegovanie členov do Rady školy  pri ZŠsMŠ Štefana 

Ďurovčíka: Mgr. Eva Kočišová, Eva Vaľovčíková, Zuzana Cupríková a Ing. Marek Janovčík. 

 

 

…................................ 

        starosta obce 

 

Uznesenie č. 16 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za hlavného kontrolóra obce Palín Ing. Lenku Paľovú od 1.6.2021 

s pracovným úväzkom 17% ( 27 hod. mesačne). 

 

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

    starosta obce 
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Uznesenie č.17 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti s názvom Zámer odkanalizovania 8 obcí 

mikroregiónu v združení Čierna voda – Uh a vybudovanie ČOV, 5% spoluúčasť z celkového balíka. 

 

 

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

    starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 18 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

 

A / vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu na p.č. 777/7, k.ú. Palín 

B/ zámer - prevod vlastníctva z dôvodu hodného osobitého zreteľa podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 

138/1991 Z.z. 

           

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

    starosta obce 

 

Uznesenie č. 19 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje neumožnenie prenájmu kultúrneho domu za účelom organizovania 
podujatí, rodinných osláv a akcií počas pretrvávania pandemickej situácie. 
 

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

    starosta obce 

 

 

 

 V Palíne, dňa  

 

 


