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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Palíne, dňa 28.9.2022 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. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2022 

5. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 

6. Konsolidovaná výročná správa za rok 2021 

7. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín o navýšenie 

finančných prostriedkov na originálne kompetencie do rozpočtu na rok 2022 

8. Odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 

9. Predĺženie nájomnej zmluvy pre LEONIDOVÁ ČATA SLOVENSKO, Presadzovanie Práva 

- Motocyklový klub / LEONIDAS SQUAD SLOVAKIA LAW ENFORCEMENT MOTOCYCLE 

CLUB, IČO: 51769603, Adresa: Krymská 3879/3, Mesto: Michalovce, PSČ: 07101 

10. Rôzne 

11. Návrh na uznesenie  

12. Záver 

 

 

K bodu 1/  

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

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

Novotňákovú. Za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Alena Horňáková a Mgr. Marek Kačkoš. Za 

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

 

 

K bodu 2/ 

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

navrhovaný program zasadnutia OZ. 

Návrh na uznesenie č. 19 

OZ prerokovalo a schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 

za : 5    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 / 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková navrhla úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022.  

Návrh na uznesenie č. 20 

OZ prerokovalo a schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022.  

Hlasovanie: 

za : 5    proti:  0 zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 5 / 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková predložila Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 

2021. Poslanci OZ vzali na vedomie Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 bez 

pripomienok. 

Návrh na uznesenie č. 21 

OZ prerokovalo a berie na vedomie Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021. 

Hlasovanie: 

za : 5    proti:  0 zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 6 / 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková predložila Konsolidovanú výročnú správu za rok 2021. Poslanci OZ 

vzali na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2021 bez pripomienok. 

Návrh na uznesenie č. 22 

OZ prerokovalo a berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2021. 

Hlasovanie: 

za : 5    proti:  0 zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 7 / 

Starosta obce predložil doručenú Žiadosť Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 

o navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie do rozpočtu na rok 2022 spolu s 
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prílohami. Poslanci sa po diskusii zhodli na schválení sumy 2053,94 € - finančné prostriedky na mzdy a 

odvody na ďalšieho pedagogického zamestnanca MŠ z dôvodu navýšenia počtu detí v materskej škole 

a neschválení sumy 7647,62 € - pre zamestnancov na odmeny v zmysle usmernenia Vlády SR z 

13.07.2022 - originálne kompetencie. Žiadosti o sumu 7647,62 € nemôže Obecné zastupiteľstvo 

vyhovieť z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov a nepredvídateľných výdavkov, obec nie 

je schopná vyplatiť požadovanú sumu vo výške 7647,62 €. 

Návrh na uznesenie č. 23 
OZ prerokovalo a  

1. schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov vo výške 2053,94 € pre ZŠsMŠ Štefana Ďurovčíka 
Palín 104 na mzdy a odvody na ďalšieho pedagogického zamestnanca MŠ z dôvodu navýšenia 
počtu detí v materskej škole 

2. neschvaľuje navýšenie finančných prostriedkov vo výške 7647,62 € pre ZŠsMŠ Štefana 
Ďurovčíka Palín 104 pre zamestnancov na odmeny v zmysle usmernenia Vlády SR z 13.07.2022 
- originálne kompetencie. 

 
Hlasovanie: 

za : 5    proti:  0 zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 8 / 

Starosta obce oznámil poslancom OZ, že k dnešnému dňu nebol doručený znalecký posudok. 

 

 

K bodu 9/ 

 Starosta obce navrhol predĺženie nájomnej zmluvy s LEONIDOVÁ ČATA SLOVENSKO, 

Presadzovanie Práva - Motocyklový klub / LEONIDAS SQUAD SLOVAKIA LAW ENFORCEMENT 

MOTOCYCLE CLUB, IČO: 51769603, Adresa: Krymská 3879/3, Mesto: Michalovce, PSČ: 07101. 

Návrh na uznesenie č. 24 

OZ prerokovalo a schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy s pre LEONIDOVÁ ČATA SLOVENSKO 

dodatkom k zmluve na obdobie 12 mesiacov. 

Hlasovanie: 

za : 5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 10/ 

 Starosta obce zhodnotil priebeh osláv pri príležitosti 720. výročia prvej písomnej zmienky 

o obci Palín a Mesiac úcty k starším. Spolu s poslancami hodnotia oslavy ako veľmi úspešné akcie pre 

občanov obce. 
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Starosta obce predniesol návrh prijatia preklenovacieho úveru vo výške 120 000 € na účely 

zabezpečenia financovania investičného projektu : Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v 

obci Palín na úhradu poslednej faktúry za stavebné práce. 

Návrh na uznesenie č. 25 

OZ prerokovalo a schvaľuje prijatie úveru vo výške 120 000 poskytnutého zo strany Prima banka 

Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 

SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 

(ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, na účely zabezpečenia 

financovania investičného projektu : Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín. 

Hlasovanie: 

za : 5  proti:  0  zdržal sa:  0  

 

Starosta obce navrhol prerozdelenie odmien pre poslancov obecného zastupiteľstva. 

Ekonómka obce informovala o výške odmien.  

Návrh uznesenia č. 26 

OZ prerokovalo a schvaľuje odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2022 podľa 

schváleného rozpočtu. 

 

 

K bodu 11/ 

 

 Zapisovateľka prečítala prijaté uznesenia. 

zapisovateľka: 

Mgr. Zuzana Novotňáková  ................................. 

 

overovatelia: 

Mgr. Alena Horňáková   ................................. 

 

Mgr. Marek Kačkoš   ................................. 

 

 

 Tibor Tomko 

starosta obce 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva Palín, 

konaného dňa 28. septembra o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Palíne  

Uznesenie č. 19 

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. 3/2022 

5. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 

6. Konsolidovaná výročná správa za rok 2021 

7. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín o navýšenie 

finančných prostriedkov na originálne kompetencie do rozpočtu na rok 2022 

8. Odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 

9. Predĺženie nájomnej zmluvy pre LEONIDOVÁ ČATA SLOVENSKO, Presadzovanie Práva 

- Motocyklový klub / LEONIDAS SQUAD SLOVAKIA LAW ENFORCEMENT MOTOCYCLE 

CLUB, IČO: 51769603, Adresa: Krymská 3879/3, Mesto: Michalovce, PSČ: 07101 

10. Rôzne 

11. Návrh na uznesenie  

12. Záver 

 

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 20 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022. 

 

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 21 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 

2021. 

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

           starosta obce 
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Uznesenie č. 22 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2021. 

 

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 23 

Obecné zastupiteľstvo :  
1. schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov vo výške 2053,94 € pre ZŠsMŠ Štefana Ďurovčíka 

Palín 104 na mzdy a odvody na ďalšieho pedagogického zamestnanca MŠ z dôvodu navýšenia 
počtu detí v materskej škole 

2. neschvaľuje navýšenie finančných prostriedkov vo výške 7647,62 € pre ZŠsMŠ Štefana 
Ďurovčíka Palín 104 pre zamestnancov na odmeny v zmysle usmernenia Vlády SR z 13.07.2022 
- originálne kompetencie. 

 

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 24 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy s pre LEONIDOVÁ ČATA SLOVENSKO 

dodatkom k zmluve na obdobie 12 mesiacov. 

 

…................................ 

        starosta obce 

 

Uznesenie č. 25 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru vo výške 120 000 poskytnutého zo strany Prima banka 

Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 

SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 

(ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, na účely zabezpečenia 

financovania investičného projektu : Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín. 

 

…................................ 

        starosta obce 

 

Uznesenia č. 26 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2022 podľa 

schváleného rozpočtu. 

 

…................................ 

        starosta obce 
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V Palíne, dňa 28.9.2022 


