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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Palíne, dňa 15.12.2022 o 16:30 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. Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín na rok 

2023 

5. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka o navýšenie finančných 

prostriedkov na originálne kompetencie do rozpočtu na rok 2022 

6. Schválenie VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, 

žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ,ŠKD, a ŠJ v Základnej 

škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne 

7. Schválenie VZN č. 2/2022  o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské 

zariadenia 

8. Schválenie VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

9. Žiadosti o finančný príspevok od obce na rok 2023 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2023, 2024 a 2025 

11. Návrh a schválenie rozpočtu obce Palín na rok 2023 ( r. 2024, 2025 na vedomie ) 

12. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2022 

13. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 

14. Žiadosť o odstránenie retardéra – spomaľovacieho prahu 

15. Program akcia Pokojné Vianoce 

16. Rôzne 

17. Návrh na uznesenie  

18. 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 Novotňákovú. Za overovateľov zápisnice navrhol 

Mgr. Evu Kočišovú a Ing. Evu Pénzešovú. Za návrhovú komisiu navrhol : Ing. Marek Janovčík, 

Mgr. Marek Kačkoš a Ing. Miloš Varjassy . 
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K bodu 2/ 

Starosta obce prečítal poslancom program a dal návrh na schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. Starosta obce dal návrh na doplnenie programu :  

 bod 16. Zvýšenie odmeny za právne služby 

 bod 17. Schválenie zapojenia sa do Výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných 

historických a pamiatkovo chránených budov 

Poslanci schválili navrhovaný program zasadnutia OZ. 

Návrh na uznesenie č. 38 

OZ prerokovalo a schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  6 Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy, Terézia Kontuľová 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Michal Čelovský 

 

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/ 

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

na rok 2023 pre Základnú školu s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín, ktorý je vo výške 

190 946 €   na financovanie originálnych kompetencií. Ing. Eva Tchuriková vymenovala položky 

rozpočtu. Vedenie školy požiada o odchodné pre zamestnancov po nahlásení zamestnancom  

pri prvom odchode do dôchodku, týka sa to zamestnancov MŠ a ŠJ. Žiadosť bude doručená 

vedením školy na OCÚ.  

Návrh na uznesenie č. 39 

OZ prerokovalo a berie na vedomie návrh rozpočtu ZŠsMŠ Štefana Ďurovčíka. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  6 Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy, Terézia Kontuľová 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Michal Čelovský 
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K bodu 5/ 

Starosta predniesol Žiadosť Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka o navýšenie 

finančných prostriedkov na originálne kompetencie do rozpočtu na rok 2022 vo výške 7647,62 

€ pre zamestnancov na odmeny v zmysle usmernenia Vlády SR z 13.07.2022 - originálne 

kompetencie. Starosta obce odovzdal slovo Ing. Eve Tchurikovej, riaditeľke školy, ktorá 

argumentovala aj tým, že boli navýšené podielové dane v tomto roku. Po diskusii sa poslanci 

dohodli na 2 úhradách v mesiaci december 2022 a január 2023. 

Návrh na uznesenie č. 40 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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 v dvoch úhradách : v mesiaci december 2022 ( 

3823,81 € ) a január 2023 ( 3823,81 € ). 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  6 Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy, Terézia Kontuľová 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Michal Čelovský 

   

K bodu 6/ 

Starosta obce predložil návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov 

detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ,ŠKD, a ŠJ v Základnej 

škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne. Po konzultácii s pani riaditeľkou Ing. Evou 

Tchuríkovou starosta obce predniesol návrh na doplnenie/úpravu : 

o prílohy č. 2 bod a) Obec Palín prispieva 1 € občanom obce podľa čl. 4 bod 6.   

o a doplnenie čl. 4  Príspevok v školskej jedálni, bod 6. :  

Obec Palín prispieva občanovi obce na jeden obed / 1 deň, ktorý sa stravuje v školskej 

jedálni, ak je : 

 občan v dôchodkovom veku, teda ktorý je poberateľom starobného dôchodku 

 občan, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku a dávky v hmotnej núdzi, 

a súčasne žije sám v domácnosti.  K písomnej žiadosti je potrebné doložiť 

rozhodnutie o schválení invalidného dôchodku, potvrdenie/rozhodnutie 

ÚPSVaR o schválení dávky v hmotnej núdzi. 

Poslanci schválili návrh bez pripomienok. Poslanec Mgr. Marek Kačkoš dal návrh na navýšenie 

sadzieb poplatkov za školský klub detí a materskú školu. Poslanci sa do diskusii dohodli na 

navýšení o 1 €, teda poplatok za školský klub detí 4 € a materská škola 7 €. 

Návrh na uznesenie č. 41 

OZ prerokovalo a schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o určení výšky 

príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt v MŠ,ŠKD, a ŠJ v Základnej škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne. 
Hlasovanie:    
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počet  mená poslancov 

Za:  6 Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy, Terézia Kontuľová 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Michal Čelovský 

  

K bodu 7/ 

Starosta obce predložil návrh VZN č. 2/2022  o určení výšky finančných prostriedkov na školy 

a školské zariadenia. 

Návrh na uznesenie č. 42 

OZ prerokovalo a schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022  o určení výšky 

finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  6 Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy, Terézia Kontuľová 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Michal Čelovský 
  

K bodu 8/ 

Starosta obce predložil návrh VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady. Poslanci sa po diskusii uzniesli na úprave VZN :  

o Pre poplatníka podnikateľa je sadza 80€ / 1 zberná nádoba na rok, t.j. 120l zberná 

nádoba.  

o poplatok za vyvážanie ďalšej zbernej nádoby 120 l navyše je 40 € na rok. 

Návrh na uznesenie č. 43 

OZ prerokovalo a schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  6 Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy, Terézia Kontuľová 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Michal Čelovský 

 

K bodu 9/ 

Starosta obce predložil na schválenie žiadosti o finančný príspevok od obce v roku 2022. 

a/ žiadosť Jednoty dôchodcov ZO v Palíne   vo výške 1000 € 
b/ žiadosť ŠK AGRO Palín     vo výške 14 000 € 
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. 1000 € na rok 2023. 

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

8000 €. V roku 2023 pristúpi obec a klub k rokovaniam s obcou Senné o fúzii, čo by znamenalo 

možnú dotáciu klubu zo strany obce Senné. 

Žiadosť Poľovníckej spoločnosti LABOREC prediskutovali a súhlasili s výškou dotácie vo 

výške 500 €. 

Návrh na uznesenie č.  44 

OZ prerokovalo a schvaľuje žiadosti o finančný príspevok :  

a/ žiadosť Jednoty dôchodcov ZO v Palíne  vo výške 1000 € 

b/ žiadosť ŠK AGRO Palín    vo výške 8000 € 

c/ žiadosť Poľovníckej spoločnosti LABOREC  vo výške 500 €  
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  5 Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Terézia Kontuľová 

Proti:  0   

Zdržal sa: 1 Ing. Miloš Varjassy 

Neprítomní: 1 Ing. Michal Čelovský 

 

K bodu 10/ 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková predniesla stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Lenky 

Paľovej k viacročnému rozpočtu obce Palín na roky 2023, 2024, 2025. 

Návrh na uznesenie č. 45 

OZ berie na vedomie stanovisko HK  k viacročnému rozpočtu obce Palín na roky 2023,2024, 

2025. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  6 Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy, Terézia Kontuľová 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Michal Čelovský 

 

 

K bodu 11/ 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková predložila návrh rozpočtu na rok 2023.  Návrh rozpočtu bol 

zverejnený na web. stránke obce. Ekonómka obce Zuzana Cupríková informovala o 

jednotlivých kapitolách rozpočtu. 

Návrh na uznesenie č. 46 

OZ prerokovalo a schvaľuje v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom 
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obce na roky 2023, 2024, 2025 rozpočet obce Palín na rok 2023 /v prílohe/. Rozpočet na roky 

2024 a 2025 berie na vedomie. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  6 Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy, Terézia Kontuľová 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Michal Čelovský 

 

K bodu 12 / 

Ekonómka obce Zuzana Cupríková predniesla zmenu rozpočtu na rok 2022. 

Návrh na uznesenie č. 47 

OZ prerokovalo a schvaľuje 

a) Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2022 na rok 2022 

b) Schvaľujú použitie rezervného fondu na úhradu faktúr za rekonštrukciu chodníkov 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  6 Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy, Terézia Kontuľová 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Michal Čelovský 

 

K bodu 13/ 

Starosta obce predniesol Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce MUDr. Antona 

Ulbrichta a MUDr. Marcely Ulbrichtovej. Jedná sa o parcelu reg. ´´C´´ vo výmere 361 m2, č. 

783/2 k.ú. Palín, LV č. 720. Predmetná parcela bude rozdelená po zameraní geodetom na 2 

časti. Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je zdôvodnený 

skutočnosťou, že pozemok je totožný s hranicou nehnuteľnosti žiadateľa a tvorí súvislý úzky 

pás pozdĺž jeho pozemku. Poslanci po diskusii súhlasili so zámerom prevodu majetku. 

Návrh na uznesenie č. 48 

Obecné zastupiteľstvo Palín 

a)     schvaľuje: zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

b)     ukladá: zverejniť zámer prevodu vlastníctva z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa na úradnej tabuli obce Palín a na svojej internetovej stránke obce minimálne na 15 

dní v znení, ktorý je prílohou tohto uznesenia 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  6 Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy, Terézia Kontuľová 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Michal Čelovský 
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K bodu 14/ 

Starosta obce predniesol Žiadosť o odstránenie retardéra – spomaľovacieho pruhu Henriety 

Egriovej. Jedná sa o spomaľovacie pruhy na hlavnej ulici v Palíne. Po diskusii sa poslanci zhodil 

na neodstránení spomaľovacieho pruhu, nakoľko občania ulice ako aj žiadateľka podpísali 

petíciu za osadenie spomaľovacích pruhov, ktoré boli osadené v roku 2021. 

Návrh na uznesenie č. 49 

OZ prerokovalo a neschvaľuje žiadosť o odstránenie retardéra – spomaľovacieho pruhu na 

hlavnej ulici. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  6 Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy, Terézia Kontuľová 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Michal Čelovský 

 

K bodu 15/ 

Starosta obce informoval o priebehu príprav Vianočného podujatia – Pokojné Vianoce, ktoré 

sa uskutoční 30.12.2022 o 16:00 v priestoroch oddychovej zóny pred obecným úradom. 

Starosta obce a poslanci OZ sa po diskusii dohodli na prípravách a ďalšom priebehu podujatia 

pre občanov obce. 

 

K bodu 16/ 

Starosta obce predniesol návrh na zvýšenie odmeny za právne služby JUDr. Mikuláša Pavlika 

vo výške 300 € za kalendárny mesiac. Poslanci sa zhodli a odsúhlasili navýšenie odmeny za 

právne služby. 

Návrh na uznesenie č. 50 

OZ prerokovalo a schvaľuje  návrh na zvýšenie odmeny za právne služby JUDr. Mikuláša Pavlika 

vo výške 300 € za kalendárny mesiac. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  6 Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy, Terézia Kontuľová 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Michal Čelovský 

 

K bodu 17/ 

Starosta obce dal návrh na schválenie zapojenia sa do Výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných 

historických a pamiatkovo chránených budov. 

Návrh na uznesenie č. 51 
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OZ prerokovalo a schvaľuje podanie už pripravených projektov v rámci budúcoročných výziev  

z Plánu obnovy a Nového programovacieho obdobia 2021 - 2027 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  6 Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy, Terézia Kontuľová 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Michal Čelovský 

 

K bodu 18/ 

Starosta obce informoval poslancov o doručenom liste ZŠsMŠ Štefana Ďurovčíka adresovaný 

starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu, v ktorom informuje o zabezpečovaní rozvozu 

obedov pre dôchodcov. Riaditeľka školy informovala poslancov, že škola zabezpečovala rozvoz 

obedov 19 rokov a súkromnými vozidlami bude rozvážať do konca kalendárneho roka. Po 

diskusii sa poslanci a starosta obce dohodli, že obec zakúpi vozík a termoboxy na rozvoz 

obedov pre dôchodcov. Rozvoz sa  bude realizovať pracovníkmi MOS. 

 

K bodu 19 

 Zapisovateľka prečítala prijaté uznesenia. 

zapisovateľka: 

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

 

overovatelia: 

Mgr. Eva Kočišová   ................................. 

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

 

K bodu 20/ 

  
Starosta obce poďakoval prítomných za spoluprácu a ukončil zastupiteľstvo. 

 

 

Tibor Tomko 

starosta obce 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva Palín, 

konaného dňa 15. decembra 2022 o 16:30 hod. na Obecnom úrade v Palíne  

 

Uznesenie č. 38 

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

2023 

5. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka o navýšenie finančných 

prostriedkov na originálne kompetencie do rozpočtu na rok 2022 

6. Schválenie VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, 

žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ,ŠKD, a ŠJ v Základnej 

škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne 

7. Schválenie VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské 

zariadenia 

8. Schválenie VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

9. Žiadosti o finančný príspevok od obce na rok 2023 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2023, 2024 a 2025 

11. Návrh a schválenie rozpočtu obce Palín na rok 2023 ( r. 2024, 2025 na vedomie ) 

12. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2022 

13. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 

14. Žiadosť o odstránenie retardéra – spomaľovacieho prahu 

15. Program podujatia ´´ Pokojné Vianoce ´´  

16. Zvýšenie odmeny za právne služby 

17. Schválenie zapojenia sa do Výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných 

historických a pamiatkovo chránených budov 

18. Rôzne 

19. Návrh na uznesenie  

20. Záver 

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

       starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 40 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov vo výške 7647,62 € pre 

ZŠsMŠ Štefana Ďurovčíka Palín 104 pre zamestnancov na odmeny v zmysle usmernenia Vlády 
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SR z 13.07.2022 - originálne kompetencie v dvoch úhradách : v mesiaci december 2022 ( 

3823,81 € ) a január 2023 ( 3823,81 € ). 

 

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

       starosta obce 

 

Uznesenie č. 41 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky 

príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt v MŠ,ŠKD, a ŠJ v Základnej škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne. 

 

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

       starosta obce 

 

Uznesenie č. 42 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia 

 

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

       starosta obce 

 

Uznesenie č. 43 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

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

       starosta obce 

 

Uznesenie č. 44 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosti o finančný príspevok :  

a/ žiadosť Jednoty dôchodcov ZO v Palíne  vo výške 1000 € 

b/ žiadosť ŠK AGRO Palín    vo výške 8000 € 

b/ žiadosť Poľovníckej spoločnosti LABOREC vo výške 500 €  

 

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

       starosta obce 
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Uznesenie č. 45 

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

roky 2022,2023, 2024. 

 

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

       starosta obce 

Uznesenie č. 46 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom 

obce na roky 2023, 2024, 2025 rozpočet obce Palín na rok 2023 /v prílohe/. Rozpočet na roky 

2024 a 2025 berie na vedomie. 

 

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

                 starosta obce 

 

Uznesenie č. 47 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2022 na rok 2022. 

 

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

                 starosta obce 

 

Uznesenie č. 48 

Obecné zastupiteľstvo Palín 

a)     schvaľuje: zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

b)     ukladá: zverejniť zámer prevodu vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

na úradnej tabuli obce Palín a na svojej internetovej stránke obce minimálne na 15 dní v znení, 

ktorý je prílohou tohto uznesenia 

 

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

       starosta obce 

 

Uznesenie č. 49 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o odstránenie retardéra – spomaľovacieho pruhu 

na hlavnej ulici. 

 

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

       starosta obce 
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Uznesenie č. 50 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  návrh na zvýšenie odmeny za právne služby vo výške 300 € 

za kalendárny mesiac pre JUDr. Mikuláša Pavlika. 

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

       starosta obce 

 

Uznesenie č. 51 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie už pripravených projektov v rámci budúcoročných 

výziev  z Plánu obnovy a Nového programovacieho obdobia 2021 – 2027. 

 

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

                    starosta obce 

 

 

 

 

V Palíne, dňa 15.12.2022 

 


