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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, 

konaného dňa 02. februára 2019 o 17:00 hod vo veľkej zasadačke kultúrneho domu v 

Kšinnej 

 

Prítomní:  

Starostka obce :  

JUDr. Tatiana Botková 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  

Mgr. Ľubomír Adame, Iveta Botková, Ľubomír Čukan, Martin Hanko, Viera Vojteková 

 

Ostatní: 

Podľa prezenčnej listiny 

  

1. Otvorenie  

Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce JUDr. Tatiana Botková, konštatovala, že 

z celkového počtu 5 poslancov je prítomných 5 poslancov, a preto uznala zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starostka obce určila za zapisovateľku zápisnice  Vieru Vojtekovú. Za jej overovateľov určila 

poslancov Mgr. Ľubomíra Adame, Ľubomíra Čukana. 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

Starostka obce preložila návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda: Mgr. Ľubomír Adame,  

Členovia:  Iveta Botková, Martin Hanko 

 

Uznesenie č. 1/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Volí 

návrhovú komisiu v zložení:   Mgr. Ľubomír Adame- predseda 

     Iveta Botková- člen 

     Martin Hanko- člen 

B. Ukladá 

návrhovej komisii 

-sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie,  

- predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení tak, aby sa 

efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

4. Schválenie programu rokovania 

Starostka obce predložila poslancom Obecného zastupiteľstva na schválenie nasledovný návrh 

programu rokovania : 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice     

3) Voľba návrhovej komisie  

4) Schválenie programu rokovania 
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5) Informácia starostu o poverení zástupcu starostu  

6) Príprava voľby hlavného kontrolóra obce 

7) Návrh úradných hodín na obecnom úrade v Kšinnej 

8) Doriešenie odpredaja obecných pozemkov 

9) Diskusia 

10) Záver 

 

Uznesenie č. 2/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

program rokovania. 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

5. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu  

Starostka obce oboznámila prítomných so svojím rozhodnutím vymenovať do funkcie zástupcu 

starostu Mgr. Ľubomíra Adame.  

 

Uznesenie č. 3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

informáciu starostky obce o poverení Mgr. Ľubomíra Adame, poslanca obecného zastupiteľstva  

zastupovaním starostky obce v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 
 

6. Príprava voľby hlavného kontrolóra obce 

Starostka obce oboznámila prítomných so skutočnosťou, že približne pol roka nemá  obec Kšinná 

hlavného kontrolóra obce, a to aj napriek tomu, že hlavný kontrolór musí byť v každej obci a z tohto 

dôvodu je potrebné pripraviť voľby, ktoré sa skladajú z dvoch častí, a to schválenie úväzku novému 

kontrolórovi  a vyhlásiť termín volieb. Ďalej starostka obce uviedla, že hlavného kontrolóra volí obecné 

zastupiteľstvo na 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do 

práce. 

 

Uznesenie č. 4/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Vyhlasuje 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu 

hlavného kontrolóra obce Kšinná, ktorá sa uskutoční dňa 22. 3. 2019. 

B. Určuje 

1. kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať 

 - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

2. ďalšie podmienky 

 - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

-bezúhonnosť 

- znalosť platnej legislatívy a právnych noriem najmä na úrovni samosprávy 

3. Náležitosti a prílohy  písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce: 

a.  meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje /e-mail, telefón/ 

b.  štruktúrovaný profesijný životopis 

c.  úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

d.  údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov  
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e.  čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony  v plnom rozsahu  

f. písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške podľa § 13 

ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov pre potreby obce v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra obce 

g. informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, 

ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 

4. rozsah úväzku hlavného kontrolóra vo výške 10 % 

5. Termín odovzdania písomnej prihlášky: 

  Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred 

dňom konania voľby, t. j. do 08. marca 2019 do 14.00 hod. v zalepenej obálke  s označením „Voľba 

hlavného kontrolóra obce Kšinná – NEOTVÁRAŤ!“ na adresu Obec Kšinná, Obecný úrad, Kšinná 

102, 956 41 Uhrovec. 

 
Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

7. Návrh úradných hodín na obecnom úrade v Kšinnej 

Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom nových úradných hodín na obecnom úrade 

v Kšinnej. 

 

Uznesenie č. 5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

schvaľuje 

s účinnosťou od 18.02.2019  úradné hodiny obecného úradu v Kšinnej nasledovne: 

 

Pondelok        7:30 – 12:30  13:00- 15:30 

Utorok            NESTRÁNKOVÝ DEŇ 

Streda             7:30 – 12:30  13:00- 17:00 

Štvrtok            NESTRÁNKOVÝ DEŇ 

Piatok              7:30 – 12:30  13:00- 14:00 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

8. Doriešenie odpredaja obecných pozemkov 

Z dôvodu, že na zasadnutí uskutočnenom v októbri 2018 nebol doriešený odpredaj obecných 

pozemkov, o ktorý požiadali manželia Hankoví, bolo nutné tento problém vyriešiť.  

 

Uznesenie č. 6/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

odpredaj obecného pozemku parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu p. č. 1931/1, 

1936/1, 1933/1, 1932/2, 1947/1, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Kšinná v rozsahu priloženého 

nákresu,  za cenu 5 € za m2 manželom Emilovi Hankovi rod. Hanko, nar. 15.11.1958 a Emílii Hankovej, 

rod. Bonanová, nar. 18.11.1959, obaja trvale bytom Mojmírova 1296/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Ide o pozemky, ktoré sú zastavané stavbami vo vlastníctve 

kupujúcich. 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 
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   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

9. Diskusia 

 

10. Záver 

Starostka obce JUDr. Tatiana Botková sa poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva ukončila o 18:25 hod. 

 

V Kšinnej dňa 02.02.2019 

 

 

 

 

Zapísala: Viera Vojteková 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Mgr. Ľubomír Adame                .......................................................... 

 

 

 

 

Ľubomír Čukan                 .......................................................... 


