
1 
 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Palíne, dňa 15.6.2022 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. Určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 

5. Určenie počtu poslancov obce na nové volebné obdobie 2022 – 2026 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie 2022 - 2026 

7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2022 

8. Správa z auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 

9. Program osláv 720.výročia prvej písomnej zmienky o obci 

10. Rôzne 

11. Návrh na uznesenie  

12. Záver 

K bodu 1/  

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

siedmi poslanci a OZ je teda uznášaniaschopné. Za zapisovateľku zápisnice určil Mgr. Zuzanu 

Janoškovú. Za overovateľov zápisnice navrhol : Ing. Eva Pénzešová a Ing. Marek Janovčík. Za návrhovú 

komisiu navrhol : Mgr. Alena Horňáková,Mg. Marek Kačkoš a Terézia Kontuľová. 

 

K bodu 2/ 

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

navrhovaný program zasadnutia OZ. 

Návrh na uznesenie č. 11 

OZ prerokovalo a schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 

za : 7  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. 

 

K bodu 4 / 

Na základe rozhodnutia predsedu NRSR z 8.júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 

a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov určuje jeden volebný obvod. 
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Návrh na uznesenie č. 12 

OZ prerokovalo a schvaľuje jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do 

orgánov samosprávnych krajov. 

Hlasovanie: 

za : 7   proti:  0  zdržal sa:  0 

 

K bodu 5 / 

Na základe rozhodnutia predsedu NRSR z 8.júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 

a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s §11 ods. 

3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov počet poslancov 7 / slovom 

sedem / na celé volebné obdobie 2022 – 2026. 

Návrh na uznesenie č. 13 

OZ prerokovalo a schvaľuje počet poslancov 7 / slovom sedem / na celé volebné obdobie 2022 – 2026. 

Hlasovanie: 

za : 7  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

K bodu 6 / 

Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 

v znení  neskorších predpisov na celé nasledujúce funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie 

starostu obce takto : plný úväzok. 

 

Návrh na uznesenie č. 14 

OZ prerokovalo a schvaľuje na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu : plný 

úväzok. 

Hlasovanie: 

za : 7    proti:  0  zdržal sa:  0  

 

K bodu 7 / 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková navrhla úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022.  

Návrh na uznesenie č. 15 

OZ prerokovalo a schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022. 

Hlasovanie: 

za : 7   proti:  0  zdržal sa:  0 

  

K bodu 8 / 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková prečítala Správu nezávislého audítora za rok 2021. Poslanci OZ vzali 

na vedomie Správu audítora bez pripomienok. 

Návrh na uznesenie č. 16 
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OZ prerokovalo a berie na vedomie Správu nezávislého audítora za rok 2021. 

Hlasovanie: 

za :  7   proti:  0  zdržal sa:  0 

 

K bodu 9 / 

Starosta obce  predniesol program 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci nasledovne :  

 15:00 otvorenie programu 

 15:30 ukážka práce psovodov Polície SR 

 16:00  kotlíkový guľáš pre občanov obce 

prezentácia motoriek Leonidas Squad LE MC Slovakia 

maľovanie na tvár pre deti 

 16:30  vystúpenie žiakov ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne 

 17:00  Folklórna skupina MOČARANKA 

 18:00  vystúpenie hudobnej skupiny JOEL 

 19:00  Štefan Štec so skupinou FAJTA 

 

Starosta obce navrhol rozloženie úloh. Po diskusii sa poslanci a starosta obce dohodli na úlohách počas 

akcie. 

 

K bodu 10 / 

Rôzne:  

 Starosta obce navrhol zmenu a doplnenie Územného plánu obce. 

Návrh na uznesenie č. 17 

OZ prerokovalo a schvaľuje zadávací dokument pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 Územného 

plánu obce Palín s podmienkou, že v súlade s ust. § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov náklady spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov 

č. 1 Územného plánu obce Palín prefinancujú žiadatelia, ktorých výhradná potreba vyvolala 

obstarávanie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Palín. 

Hlasovanie: 

za :  7   proti:  0  zdržal sa:  0 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o zamietnutí žiadosti zo strany ORPZ SR, ODI 

Michalovce o povolenie umiestnenia spomaľovacích pruhov v uličke za kostolom. 

 

 Starosta obce informoval o nákupe riadu do kuchyne polyfunkčného objektu a inštalovaní 

akustických lamelových panelov. 

 

 Starosta obce navrhol uskutočniť spoločenskú akciu Deň úcty k starším, s predpokladaným 

termínom 24.9.2022 v priestoroch polyfunkčného objektu CENTRUM. 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o schválení finančných prostriedkov od 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry do výške 17 750,82 € na projekt ,,Zóna pre trávenie voľného 

času´´. 
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 Starosta obce informoval o doručenom otvorenom liste štatutára ŠK Agro Palín, Ing. Miloša 

Varjassyho, ktorý následne prečítal. Ako predseda futbalového klubu žiada Obecné zastupiteľstvo 

o navýšenie dotácie, nakoľko náklady na chod klubu postúpením do vyššej ligy sa navyšujú a dotácia 

na rok 2022 nie je dostatočná. Starosta obce navrhol, aby sa dotácia navýšila a futbal v obci mohol tak 

fungovať naďalej. Starosta obce má víziu do budúcna vytvoriť fúziu spolu s obcou Senné, čím by vznikla 

spolupráca  a následné spolufinancovanie futbalového klubu. Po diskusii sa poslanci dohodli 

a schvaľujú navýšenie dotácie pre ŠK Agro Palín vo výške 4000 €. 

Návrh na uznesenie č. 18 

OZ prerokovalo a schvaľuje navýšenie dotácie pre ŠK Agro Palín o 4000 € na rok 2022. 

 

Hlasovanie: 

za :  7   proti:  0  zdržal sa:  0 

 

 Starosta obce informoval o priebehu VO na PD pre stavebné povolenie na výstavbu kanalizácie 

v obci. 

 

 Starosta obce otvoril diskusiu riešenia priekop v obci. Po ukončení výstavby a rekonštrukcie 

chodníkov v obci bude potrebné opraviť priekopy pri nových chodníkoch v uličke od autobusovej 

zastávky smerom na Laborec. 

 

K bodu 11 / 

 Zapisovateľka prečítala prijaté uznesenia. 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva Palín, konaného dňa 15.júna o 16:00 hod. na 

Obecnom úrade v Palíne  

 

Uznesenie č. 11 

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. Určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 
5. Určenie počtu poslancov obce na nové volebné obdobie 2022 – 2026 
6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie 2022 - 2026 
7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2022 
8. Správa z auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 
9. Program osláv 720.výročia prvej písomnej zmienky o obci 
10. Rôzne 
11. Návrh na uznesenie  
12. Záver 

 

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre 

voľby do orgánov samosprávnych krajov. 

 

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 13 

OZ prerokovalo a schvaľuje počet poslancov 7 / slovom sedem / na celé volebné obdobie 2022 – 2026. 

 

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 14 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu 

: plný úväzok. 

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

           starosta obce 

Uznesenie č. 15 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022. 

 

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

           starosta obce 

Uznesenie č. 16 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora za rok 2021. 

 

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 17 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zadávací dokument pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 Územného 

plánu obce Palín s podmienkou, že v súlade s ust. § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov náklady spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov 

č. 1 Územného plánu obce Palín prefinancujú žiadatelia, ktorých výhradná potreba vyvolala 

obstarávanie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Palín. 

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

           starosta obce 

Uznesenie č. 18 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie dotácie pre ŠK Agro Palín o 4000 € na rok 2022. 

 

 

zapisovateľka: 

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

 

overovatelia: 

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

 

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

 

 

 Tibor Tomko 

starosta obce 

 

K bodu 12/ 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a aktívne vystúpenia na tomto zasadnutí. 

 

 V Palíne, dňa 15.6.2022 


