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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, 

konaného dňa 20. mája 2019 o 18:00 hod vo veľkej zasadačke kultúrneho domu v 

Kšinnej 

 

Prítomní:  

Starostka obce :  

JUDr. Tatiana Botková 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  

Iveta Botková, Martin Hanko, Viera Vojteková 

 

Neprítomní: 

Poslanci Obecného zastupiteľstva: 

Mgr. Ľubomír Adame, Ľubomír Čukan 

 

 

1. Otvorenie  

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

z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní 3 poslancci, 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 Ivetu Botkovú, Martina Hanku. 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

Starostka obce preložila návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda: Martin Hanko 

Členovia:  Iveta Botková, Viera Vojtetková 

 

Uznesenie č. 19/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Volí 

návrhovú komisiu v zložení:   Martin Hanko- predseda 

     Iveta Botková- člen 

     Viera Vojteková- 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:     3 hlasy 

   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     
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3) Voľba návrhovej komisie  

4) Schválenie programu rokovania 

5) Autorský dozor-faktúra od spoločnosti IN-PRO s.r.o. 

6) Energetický certifikát 

7) Faktúra od obce Uhrovec 

8) Parkovisko v areáli TJ Kšinná, bagrovanie pred garážou PZ v Kšinnej 

9) Rekonštrukcia podlahy v kanceláriách obecného úradu 

10) Deň detí v Kšinnej 

11) Žiadosť DD a DSS Kšinná 

12) Dotácia na hasičskú zbrojnicu 

13) Vyradenie obecného vozidla 

14) Diskusia 

15) Záver 

 

Uznesenie č. 20/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

program rokovania. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

5. Autorský dozor- faktúra od spoločnosti IN-PRO s.r.o.  

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov Obecného zastupiteľstva s prácou spoločnosti IN-

PRO s.r.o. , ktorá bola projektantom projektu „Obnova verejnej budovy v obci Kšinná“ a následne  

vykonávala pri realizácií tohto projektu autorský dozor. 

 

Uznesenie č. 21/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

úhradu faktúry č. 1920 od spoločnosti IN-PRO s.r.o.  vo výške 1 800,00 €. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

6. Energetický certifikát 

Starostka obce oboznámila prítomným, že vypracovaním Energetického certifikátu, dôjde 

k ukončeniu projektu „Obnova verejnej budovy v obci Kšinná“. Súčasne prítomných poslancov 

oboznámila  s cenovými ponukami na vypracovanie Energetického certifikátu. 

 

Uznesenie č. 22/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. berie na vedomie  

cenové ponuky k energetickému certifikátu. 

B. schvaľuje 

vypracovanie energetického certifikátu  Ing. Jurajom Muranom. 

 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 
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   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

7. Faktúra od obce Uhrovec  

Starostka obce predložila prítomným poslancom na schválenie faktúru od obce Uhrovec, týkajúcu sa  

prevádzkových nákladov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku v Uhrovci. 

 

Uznesenie č. 23/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

úhradu faktúry č. 53 od obce Uhrovec vo výške 590,00 €. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

8. Parkovisko v areáli TJ Kšinná, bagrovanie pred garážou PZ v Kšinnej 

Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom poslanca Martina Hanku aby sa vybudovalo 

parkovisko v areáli TJ Kšinná a súčasne aby bol vybagrovaný prístup pred veľkou bránou PZ v Kšinnej. 

Súčasne ich informovala o cenách výkopových prác. 

 

Uznesenie č. 24/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

schvaľuje 

- vybudovanie parkoviska v areáli TJ Kšinná na parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape  

parc. č. 1404/1, k.ú Kšinná podľa priloženého nákresu, 

- bagrovanie pred garážou PZ v Kšinnej, 

- výkopové práce od Peter Kopecký MOTO KOP - cena za 1 hod./ 27 €, 

- navážanie kameňa pred PZ v Kšinnej, na parkovisko- areál TJ Kšinná. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

9. Rekonštrukcia podlahy v kanceláriách obecného úradu 

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s poškodenou podlahou v kanceláriách obecného 

úradu s tým, že je nevyhnutná jej oprava.   

 

Uznesenie č. 25/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

schvaľuje 

rekonštrukciu podlahy v kanceláriách obecného úradu a nákup vinylovej podlahy do kancelárií.  

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 
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10. Deň detí v Kšinnej 

Starostka obce predložila prítomným poslancom na schválenie finančnú čiastku na materiál 

a občerstvenie na akciu „Deň detí v Kšinnej“, ktorá sa uskutoční 1.júna 2019 v obci Kšinná 

 

Uznesenie č. 26/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

schvaľuje 

sumu vo výške 300 € na materiál a občerstvenie pre deti na akciu „Deň detí v Kšinnej“, ktorá sa 

uskutoční 1.júna 2019 v obci Kšinná. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

11. Žiadosť DD a DSS Kšinná 

Starostka obce predložila poslancom na schválenie žiadosť od DD a DSS Kšinná na pravidelné 

poskytovanie finančného príspevku klientom DD a DSS Kšinná, ktorí majú trvalé bydlisko v Kšinnej. 

 

Uznesenie č. 27/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

finančný príspevok klientom DD a DSS Kšinná, ktorí majú trvalý pobyt v obci Kšinná vo výške 10 € 

/osoba/ mesiac- do konca roka 2019. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

12. Dotácia na hasičskú zbrojnicu 

Starostka obce oboznámila poslancov s možnosťou podať projekt na rekonštrukciu požiarnej 

zbrojnice v časti Závada pod Čiernym vrchom s tým, že minimálna výška dotácie je 3000 € a  

maximálna výška dotácie je 30.000 €. Finančná spoluúčasť obce je 5 %.  

 

Uznesenie č. 28/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

-predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia požiarnej 

zbrojnice v obci Kšinná časť Závada pod Čiernym vrchom“ v zmysle výzvy č. V. P HaZZ 2019. 

- finančnú spoluúčasť k projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kšinná časť Závada pod 

Čiernym vrchom“ z vlastných prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov projektu. 

-vypracovanie projektovej dokumentácie od Ing. Romana Omelku vo výške 700 €. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 
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13. Vyradenie obecného vozidla 

Starostka obce oboznámila poslancov s nepojazdným obecným vozidlom značky RENAULT. 

 

Uznesenie č. 29/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

vyradenie nepojazdného obecného vozidla RENAULT 19 BN977BB a jeho likvidáciu na šrotovisku v 

Rybanoch. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

14. Diskusia 

 

15. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila o 19:30 hod. 

 

V Kšinnej dňa 20.05.2019 

 

 

 

 

Zapísala: Viera Vojteková 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Iveta Botková                 .......................................................... 

 

 

 

 

Martin Hanko                .......................................................... 


