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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Palíne, dňa 29.3.2022 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. Finančná výpomoc pre Mariána Sakáča 

5. Finančná výpomoc pre Ukrajinu 

6. Zmena rozpočtu č. 1/2022 

7. Stanovisko HK k záverečnému účtu 2021 

8. Schválenie záverečného účtu obce Palín za r. 2021 

9. Rôzne 

10. Návrh na uznesenie  

11. 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. Michal Čelovský a Terézia Kontuľová. Za návrhovú komisiu 

navrhol : Mgr. Eva Kočišová, Mgr. Alena Horňáková a Ing. Marek Janovčík. 

 

K bodu 2/ 

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

navrhovaný program zasadnutia OZ. 

Návrh na uznesenie č. 3 

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 / 

Starosta obce predložil doručenú žiadosť p. Sakáča o nenávratný finančný príspevok na odstránenie 

škôd, ktoré mu boli spôsobené požiarom na rodinnom dome. Po diskusii bol schválený finančný 

príspevok vo výške 800 € z pokladne obce na opravu po požiari. Dotáciu vyúčtuje dokladmi o úhrade 

za stavebný materiál. 

Návrh na uznesenie č. 4 

OZ prerokovalo a schvaľuje finančnú výpomoc pre p. Sakáča vo výške 800 €. 

Hlasovanie: 

za : 6    proti:  0  zdržal sa:  0 

 

K bodu 5 / 

Starosta obce predložil možnosť poskytnúť finančnú výpomoc na Pomoc Ukrajine. Financie môžu byť 

zaslané na oficiálny účet ZMOSu zriadený na tento účel. Starosta obce navrhol výšku dotácie 1 000 €. 

Po diskusii poslanci odsúhlasili výšku dotácie 1 000€.  

Návrh na uznesenie č. 5 

OZ prerokovalo a schvaľuje finančnú dotáciu na Pomoc Ukrajine vo výške 1 000€. 

Hlasovanie: 

za : 6    proti:  0  zdržal sa:  0 

 

K bodu 6 / 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková navrhla úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022.  

Návrh na uznesenie č. 6 

OZ prerokovalo a schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022.  

Hlasovanie: 

za : 6    proti:  0 zdržal sa:  0 

 

K bodu 7 / 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková obce predniesla stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 

účtu obce Palín za rok 2021. Poslanci  prerokovali a vzali na vedomie stanovisko HK k záverečnému 

účtu obce Palín za rok 2021 bez pripomienok.  

Návrh na uznesenie č. 7 

OZ prerokovalo a berie na vedomie stanovisko k záverečnému účtu obce Palín za rok 2021. 
 

 

K bodu 8 / 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková predložila návrh záverečného účtu obce Palín za rok 2021 

a konštatovala, že rozpočtové hospodárenie za rok 2021 skončilo prebytkom 47 979,90 €. Záverečný 
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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. 8 

OZ prerokovalo a schvaľuje : 

A/ záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad  

B/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 47 979,90 € 

Hlasovanie: 

za :  6  proti:  0  zdržal sa:  0  

 

K bodu 9/ 

Rôzne :  

 Starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu projektoch: Rekonštrukcia a výstavba 

miestnych chodníkov  obci Palín I. etapa a II.etapa. 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o vytvorenej čiernej skládke v extraviláne obce. Táto 

čierna skládka je už riešená s ORPZ Michalovce, obvodné oddelenie Pavlovce nad Uhom a Okresným 

úradom Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP. Na základe miestneho zisťovania sa na skládke 

nachádzajú :  biologicky rozložiteľný – konáre, zmiešané odpady (patrí tam aj stolička, akvárium 

výpočtová technika , sadrokartón..), stavebný odpad, azbest. Predpokladané výdavky na odstránenie 

čiernej skládky sú vo výške 3 700 €. Poslanci sa po diskusii zhodli na odstránení čiernej skládky po 

ukončení vyšetrovania políciou. 

 

 Starosta obce predniesol žiadosť obyvateľov obce ( ulička od detského ihriska k bytovke ) 

o osadenie cestných spomaľovačov na ulici.  

Návrh na uznesenie č. 9 

OZ prerokovalo a schvaľuje osadenie spomaľovacích pruhov v uličke od detského ihriska smerom 

k bytovke.   

Hlasovanie: 

za :  6  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

  Starosta obce navrhol nákup – vybavenie kuchyne ( kuchynský riad) a odhlučnenie miestnosti 

v Polyfunkčnom objekte CENTRUM. 

Návrh na uznesenie č. 10 

OZ prerokovalo a schvaľuje nákup vybavenia kuchynského riadu a odhlučnenia miestnosti 

v Polyfunkčnom objekte CENTRUM. 

Hlasovanie: 
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za :  6  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o konzultáciách s právnikom obce JUDr. Pavlíkom 

ohľadom podpísania zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena. JUDr. Pavlík bol 

oprávnený komunikovať v mene obce Palín s p. Vaľom a jeho synom vo veci podpísania zmluvy. Ja, ako 

starosta obce by som chcel vyjadriť poďakovanie p. Vaľovi za ústretový a konštruktívny prístup pri 

odsúhlasení znenia tejto zmluvy, ktorá je aj v záujme obce. Preto vyzvem p. Vaľa k podpisu zmluvy. 

 

K bodu 10/ 

 Zapisovateľka prečítala prijaté uznesenia. 

zapisovateľka: 

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

 

overovatelia: 

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

 

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

 

 

 Tibor Tomko 

starosta obce 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva Palín, 

konaného dňa 30. marca o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Palíne  

Uznesenie č. 3 

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. Finančná výpomoc pre Mariána Sakáča 

5. Finančná výpomoc pre Ukrajinu 

6. Zmena rozpočtu č. 1/2022 

7. Stanovisko HK k záverečnému účtu 2021 

8. Schválenie záverečného účtu obce Palín za r. 2021 

9. Rôzne 

10. Návrh na uznesenie  

11. Záver 

 

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 4 

Obecné schvaľuje finančnú výpomoc pre p. Sakáča vo výške 800 €. 

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 5 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú dotáciu na Pomoc Ukrajine vo výške 1 000€. 

 

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022. 

 

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

           starosta obce 
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Uznesenie č.  7 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k záverečnému účtu obce Palín za rok 2021. 

 

 

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

           starosta obce 

 

 

Uznesenie č.  8 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

A/ záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad  

B/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 47 979,90 € 

 

 

…................................ 

        starosta obce 

 

Uznesenie č. 9 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje osadenie spomaľovacích pruhov v uličke od detského ihriska smerom 

k bytovke. 

 

…................................ 

        starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 10 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup vybavenia kuchynského riadu a odhlučnenia miestnosti 

v Polyfunkčnom objekte CENTRUM. 

 

…................................ 

        starosta obce 

 

 

 

 V Palíne, dňa 30.3.2022 


