
1 
 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Palíne, dňa 15.12.2021 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. Schválenie VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Palín na rok 2022 

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

2022 

6. Žiadosti o finančný príspevok od obce na rok 2022 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022, 2023 a 2024 

8. Návrh a schválenie rozpočtu obce Palín na rok 2022 ( r. 2023, 2024 na vedomie ) 

9. Zmena rozpočtu č. 4/2021  obce na rok 2021 

10. Schválenie podanie žiadosti o NFP na projekt s názvom Výstavba a rekonštrukcia 

chodníkov a výstavba spevnených plôch v obci Palín 

11. Žiadosť o prenájom priestorov lekárne 

12. Čelné oplotenie cintorína 

13. Žiadosť o odkúpenie pozemku od MUDr. Ulbrichtovej a MUDr. Ulbrichta 

14. Rôzne 

15. Návrh na uznesenie 

16. Záver 

 

K bodu 1/  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Tibor Tomko a privítal poslancov 

a Ing. Evu Tchurikovú, riaditeľku Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 

104. Skonštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci a OZ je teda uznášaniaschopné. Za 

zapisovateľku zápisnice určil Mgr. Zuzanu Janoškovú. Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. 

Eva Pénzešová a Mgr. Marek Kačkoš. Za návrhovú komisiu navrhol : Ing. Marek Janovčík, 

Mgr. Alena Horňáková a Terézia Kontuľová . 

 

K bodu 2/ 

Starosta obce prečítal poslancom program a 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. 28 

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. 

 

K bodu 4/ 

Starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce 

Palín na rok 2022. 

Návrh na uznesenie č. 29 

OZ prerokovalo a schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce 

Palín na rok 2022. 

Hlasovanie: 

za : 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 5/ 

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

na rok 2022 pre Základnú školu s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín, ktorý je vo výške 

181 154 €   na financovanie originálnych kompetencií. 

Ďalej uviedla činnosť ZŠsMŠ Štefana Ďurovčíka za kalendárny rok : rekonštrukcia 

kuchyne a vzduchotechniky, pracovné stoly, škrabky, miesič, chladničky ( z toho sa 1ks 

odovzdal do užívania obecnému úradu ), výmena regulácie kotlov, čerpadla, ohrievača vody, 

nákup čističky, oprava zborovne, výmena nábytku, v nasledujúcich dňoch bude vykonaná 

rekonštrukcia rozvodne skrine a elektroinštalácia kuchyne, čistenie odpadov, zhotovenie 

altánkov ( veľký pre žiakov ZŠ a menší pre žiakov MŠ ). Boli vykonané revízie hasiacich 

prístrojov, komínov, regulačných staníc plynu, hydrantov, detektorov, tlakových nádob, 

elektriny a elektrických spotrebičov, vymaľovala sa kuchyňa svojpomocne, výmena 

certifikovaného piesku v pieskovisku, kúpil sa vozík za kosačku. 

Na záver riaditeľka školy uviedla, že v základnej a materskej škole je zamestnaných 

15 ľudí z Palína, 6 ľudí zo Stretavy a Senného. 

 

K bodu 6/ 

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 ŠK AGRO Palín     vo výške 12 000 € 

c/ žiadosť Poľovníckej spoločnosti LABOREC  vo výške 1 000 €  

Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o ich vyjadrenie.  
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K žiadosti Jednoty dôchodcov na Slovensku, ZO v Palíne poslanci nemali žiadne 

pripomienky. Súhlasili s výškou dotácie, ktorá bola požadovaná t.j. 800 € na rok 2022. 

K žiadosti Poľovníckej spoločnosti LABOREC poslanci nemali výhrady, súhlasili 

s výškou dotácie vo výške 1 000 €. 

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

10 000 €. 

Návrh na uznesenie č. 30  

OZ prerokovalo a schvaľuje žiadosti o finančný príspevok :  

a/ žiadosť Jednoty dôchodcov ZO v Palíne  vo výške 800 € 

b/ žiadosť ŠK AGRO Palín    vo výške 10 000 € 

c/ žiadosť Poľovníckej spoločnosti LABOREC vo výške 1 000 €  

 

Hlasovanie: 

za: 6   proti:  0  zdržal sa:  0  

 

K bodu 7/ 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková predniesla stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Lenky 

Paľovej k viacročnému rozpočtu obce Palín na roky 2022, 2023, 2024. 

Návrh na uznesenie č. 31  

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

2024. 

 

K bodu 8/ 

Starosta obce predložil návrh rozpočtu na rok 2022.  Návrh rozpočtu bol zverejnený na web. 

stránke obce. Ekonómka obce Zuzana Cupríková predložila jednotlivé položky rozpočtu. Návrh 

rozpočtu sa menil dodatočne, keďže prognóza podielových daní bola zverejnená 8.12.2021. 

Predložený rozpočet poslanci navrhli schváliť s týmito zmenami : v bežnom rozpočte vo 

výdavkovej časti mzdy sa navýšili o 3364 €. 

Návrh na uznesenie č. 32  

OZ prerokovalo a schvaľuje rozpočet obce Palín na rok 2022 /v prílohe/. Rozpočet na roky 

2023 a 2024 berie na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

za: 6    proti:  0  zdržal sa:  0 

 

K bodu 9 / 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková predniesla zmenu rozpočtu na rok 2021. 

Návrh na uznesenie č. 33 

OZ prerokovalo a schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2021 na rok 2021. 
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Hlasovanie: 

za : 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 10/ 

Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti podať Žiadosť  o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba spevnených 

plôch v obci Palín. 

Návrh na uznesenie č. 34 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle výzvy: 

a) kód výzvy, OPLZ-PO6-SC611-2021-2 

b) názov projektu, ,, Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba spevnených plôch 

v obci Palín´´ 

c) súhlas zastupiteľstva s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade 

s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce, 

d) súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t.j. min. 

5% z celkových oprávnených výdavkov 

e) súhlas zastupiteľstva so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré 

vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

Hlasovanie: 

za : 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 11/ 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o prijatej žiadosti o prenájom obecného priestoru na 

prevádzkovanie verejnej lekárne v našej obci a teda pokračovanie lekárenskej starostlivosti. 

Starosta obce ďalej informoval poslancov OZ o ukončení doterajšej prevádzky lekárne 

MEDIKAMENT s.r.o., termín ukončenia prevádzky, teda nájomnej zmluvy zatiaľ nie je známy 

( predpoklad   v priebehu mesiaca január ). Ekonómka obce informovala poslancov 

o neuhradenom nájme lekárne.  Poslanci OZ navrhli, aby dlh na prenájme bol vykompenzovaný  

prenechaním zariadenia a nábytku lekárne, ktorí sa stane majetkom obce, s čím sa stotožňuje aj 

nájomca. 

 

Návrh na uznesenie č. 35 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykompenzovanie dlhu Lekárne MEDIKAMENT s.r.o., v 

zastúpení p. Baloghová, prenechaním zariadenia a nábytku z momentálnej prevádzky lekárne. 

Hlasovanie: 

za : 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 12/ 

Starosta obce navrhol výstavbu čelného oplotenia na cintoríne. Predpokladaná výška financií 

je 5000 €. Výstavba sa bude realizovať dodávateľským spôsobom a svojpomocne. 
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Návrh uznesenia č. 36 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje výstavbu čelného oplotenia na cintoríne. 

Hlasovanie: 

za : 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

K bodu 13/ 

Starosta obce informoval poslancov zastupiteľstva o doručenej žiadosti o odkúpenie pozemku 

vo vlastníctve obce od  MUDr. Marcely Ulbrichtovej a MUDr. Antona Ulbrichta. Jedná sa 

o parcelu č. 777/7 za kultúrnym domom. Po diskusii sa poslanci OZ zhodli, že pozemok vo 

vlastníctve obce sa nebude predávať, a to ani v budúcnosti. 

Návrh uznesenia č. 37 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a neschvaľuje predaj časti pozemku, p.č. 777/7 , k.ú. Palín, 

druh  zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 126,4 m2. Obecné zastupiteľstvo nemá 

v budúcnosti záujem predať tento pozemok. 

Hlasovanie: 

za : 5  proti: 0  zdržal sa: 1 

 

K bodu 14/ 

 Starosta obce navrhol prerozdelenie odmien pre poslancov obecného 

zastupiteľstva. Ekonómka obce informovala o výške odmien. Zástupkyňa starostu Mgr. Eva 

Kočišová navrhla navýšenie platu pre starostu obce. Po diskusii poslancov sa zhodli na 

navýšení platu pre starostu obce o 10% od 1.1.2022 na kalendárny rok 2022. 

Návrh uznesenia č. 38 

OZ prerokovalo a schvaľuje  

a) odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2021 podľa schváleného 

rozpočtu 

b) navýšenie platu o 10% pre starostu obce od 1.1.2022 na kalendárny rok 2022 

Hlasovanie: 

za : 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

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

Návrh na uznesenie č. 39 

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

Hlasovanie: 

za :   proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu projektu na výstavbu 

chodníkov – prebieha kontrola verejného obstarávania.  
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 Starosta obce prečítal odporúčania Rady školy pri ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka 

Palín 104. Po diskusii sa poslanci OZ zhodli na odporúčaní pre Radu školy. 

 

Návrh na uznesenie č. 40 

OZ prerokovalo a berie na vedomie odporúčanie Rady školy a schválilo v budúcom rozpočte 

sumu 35 236 € na prevádzku a rekonštrukciu školských objektov a odporúča túto sumu použiť 

na daný účel. 

Hlasovanie: 

za : 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 Starosta obce informoval OZ o doručenej žiadosti občanov o umiestnenie 

spomaľovačov v uličke od čísla domu 130 po číslo domu 161, od čísla domu 198 po číslo domu 

242. Poslanci OZ sa dohodlo na umiestnení 2 ks spomaľovačov v uličke.  

Návrh na uznesenie č. 41 

OZ prerokovalo a schvaľuje umiestnenie spomaľovačov v uličke v počte 2 ks s dopravným 

značením v uličke od čísla 130 po číslo domu 161 a od čísla domu 198 po číslo domu 242. 

Hlasovanie: 

za : 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 15/ 

 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 15. decembra 2021 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Palíne  

 

Uznesenie č. 28 

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 VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl 

a školských zariadení zriadených na území obce Palín na rok 2022 

5. Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín na rok 2022 

6. Žiadosti o finančný príspevok od obce na rok 2022 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022, 2023 a 2024 

8. Návrh a schválenie rozpočtu obce Palín na rok 2022 ( r. 2023, 2024 na vedomie ) 

9. Zmena rozpočtu č. 4/2021  obce na rok 2021 

10. Schválenie podanie žiadosti o NFP na projekt s názvom Výstavba a rekonštrukcia chodníkov 

a výstavba spevnených plôch v obci Palín 

11. Žiadosť o prenájom priestorov lekárne 

12. Čelné oplotenie cintorína 

13. Žiadosť o odkúpenie pozemku od MUDr. Ulbrichtovej a MUDr. Ulbrichta 

14. Rôzne 

15. Návrh na uznesenie 

16. Záver 

 

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

       starosta obce 

 

Uznesenie č. 29 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Palín 

na rok 2022. 

 

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

       starosta obce 

 

Uznesenie č. 30 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosti o finančný príspevok :  

a/ žiadosť Jednoty dôchodcov ZO v Palíne  vo výške 800 € 

b/ žiadosť ŠK AGRO Palín    vo výške 10 000 € 

b/ žiadosť Poľovníckej spoločnosti LABOREC vo výške 1 000 €  

 

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

       starosta obce 
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Uznesenie č. 31 

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

roky 2022,2023, 2024. 

 

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

       starosta obce 

 

Uznesenie č. 32 

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

2023 a 2024 berie na vedomie. 

 

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

                 starosta obce 

 

Uznesenie č. 33 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2021 na rok 2021. 

 

 

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

                 starosta obce 

Uznesenie č. 34 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle výzvy: 

a) kód výzvy, OPLZ-PO6-SC611-2021-2 

b) názov projektu, ,, Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba spevnených plôch 

v obci Palín´´ 

c) súhlas zastupiteľstva s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade 

s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce, 

d) súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t.j. min. 

5% z celkových oprávnených výdavkov 

e) súhlas zastupiteľstva so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré 

vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

 

 

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

                 starosta obce 
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Unesenie č. 35 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykompenzovanie dlhu Lekárne MEDIKAMENT s.r.o., v 

zastúpení p. Baloghová, prenechaním zariadenia a nábytku z momentálnej prevádzky lekárne. 

 

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

                      starosta obce 

 

Uznesenie č. 36 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu čelného oplotenia na cintoríne. 

 

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

       starosta obce 

 

Uznesenie č. 37 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve obce parcelu č. 777/7 , k.ú. 

Palín, druh  zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 126,4 m2 MUDr. Marcele Ulbrichtovej 

a MUDr. Antonovi Ulbrichtovi. Obecné zastupiteľstvo nemá v budúcnosti záujem predať tento 

pozemok. 

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

       starosta obce 

 

Uznesenie č. 38 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

a) odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2021 podľa schváleného 

rozpočtu 

b) navýšenie platu o 10% pre starostu obce od 1.1.2022 na kalendárny rok 2022 

 

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

       starosta obce 

 

Uznesenie č. 39 

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

 

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

       starosta obce 
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Uznesenie č. 40 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odporúčanie Rady školy a schválilo v budúcom 

rozpočte sumu 35 236 € na prevádzku a rekonštrukciu školských objektov a odporúča túto 

sumu použiť na daný účel. 

 

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

       starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 41 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie spomaľovačov v uličke v počte 2 ks s dopravným 

značením v uličke od čísla 130 po číslo domu 161 a od čísla domu 198 po číslo domu 242. 

 

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

       starosta obce 

 

 

V Palíne, dňa 15.12.2021 


