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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, 

konaného dňa 24. júna 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 

 

Prizvaní:  

RNDr. Zuzana Tomková - hlavná kontrolórka 

Ing. Božena Hollá – ekonómka obce 

 

 

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 Iveta Botková, Martin Hanko. 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

Starostka obce preložila návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda: Mgr. Ľubomír Adame 

Členovia:  Ľubomír Čukan, Viera Vojteková 

 

Uznesenie č. 30/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Volí 

návrhovú komisiu v zložení:   Mgr. Ľubomír Adame- predseda 

     Ľubomír Čukan- 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:     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     
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3) Voľba návrhovej komisie  

4) Schválenie programu rokovania 

5) Záverečný účet obce Kšinná za rok 2018 

6) Faktúry od spoločnosti IZOTECH Group, spol. s r.o. 

7) Faktúra od spoločnosti Asemid s.r.o. 

8) Žiadosť od SZZP v Kšinnej 

9) Žiadosť o odkúpenie pozemku 

10) Diskusia- kalendáre, krovinorez 

11) Záver 

   

Uznesenie č. 31/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

program rokovania. 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

Starostka obce navrhla zmeniť a doplniť program rokovania, a to tak, že  bod č. 5 Záverečný účet 

obce Kšinná za rok 2018 sa  rozšíri o písm. a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 

záverečného účtu. Ďalej navrhla za  bod č. 5 doplniť bod č. 6 Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Kšinná na I. a II. polrok 2019. Taktiež navrhla za bod č. 9 Žiadosť o odkúpenie 

pozemku doplniť bod č. 10 Zmena rozpočtu a bod č. 11 Použitie rezervného fondu a ostatné body 

prečísliť podľa poradia. 

Uznesenie č. 32/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

zmenu a doplnenie programu rokovania nasledovne: 

kde sa 

- bod č. 5 Záverečný účet obce Kšinná za rok 2018 sa  rozširuje o písm. a) odborné stanovisko 

hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu 

- za bod č. 5 sa dopĺňa bod č. 6 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kšinná na I. 

a II. polrok 2019,  

- za bod č. 9 (10) Žiadosť o odkúpenie pozemku sa dopĺňa bod č. 10 (11) Zmena rozpočtu a bod 

č. 11 (12) Použitie rezervného fondu. 

Ostatné body sa prečíslujú podľa poradia. 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

Schválený program rokovania:  

1) Otvorenie  

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice     

3) Voľba návrhovej komisie  

4)   Schválenie programu rokovania 

5) Záverečný účet obce Kšinná za rok 2018 

a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu 

6) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kšinná na I. a II. polrok 2019 
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7) Faktúry od spoločnosti IZOTECH Group, spol. s r.o. 

8) Faktúra od spoločnosti Asemid s.r.o. 

9) Žiadosť od SZZP v Kšinnej 

10) Žiadosť o odkúpenie pozemku 

11) Zmena rozpočtu 

12) Použitie rezervného fondu 

13) Diskusia- kalendáre, krovinorez 

14) Záver 

 

 

5. Záverečný účet obce Kšinná 

a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečnému účtu 

Hlavná kontrolórka obce Kšinná predložila prítomným stanovisko k návrhu záverečnému účtu.  

 

Uznesenie č. 33/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Kšinná za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 34/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

schvaľuje 

- záverečný účet obce Kšinná a celoročné hospodárenie obce Kšinná za rok 2018 bez výhrad. 

- prebytok hospodárenia za rok 2018 vo výške 30 717,11 €. 

- tvorbu rezervného fondu  z prebytku hospodárenia vo výške 30 717,11 €. 

 

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kšinná na I. a II. polrok 2019 

Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných poslancov s  plánom kontrolnej činnosti  na I. polrok 

2019 a následne na II. polrok 2019.  

Uznesenie č. 35/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kšinná na I. polrok 2019. 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

Uznesenie č. 36/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kšinná na II. polrok 2019. 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 
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7. Faktúry od spoločnosti IZOTECH Group, spol. s.r.o. 

Starostka obce oboznámila prítomných s prácami naviac, ktoré vykonala spoločnosť IZOTECH 

Group, spol. s r.o. pri obnove verejnej budovy v obci Kšinná. 

 

Uznesenie č. 37/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

schvaľuje 

- úhradu faktúry č. 2019009 od spoločnosti IZOTECH Group, spol. s r.o.  vo výške 16 429,36€,  

- úhradu faktúry č. 2019020 od spoločnosti IZOTECH Group, spol. s r.o.  vo výške 3 570,64 €.  

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

8. Faktúra od spoločnosti Asemid s.r.o. 

Starostka obce oboznámila prítomných s prácami ktoré vykonala spoločnosť Asemid s.r.o. pri 

obnove verejnej budovy v obci Kšinná. 

 

Uznesenie č. 38/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

schvaľuje 

úhradu faktúry č. 20190036 od spoločnosti Asemid s.r.o. vo výške 2 960,45 €. 

  

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

9. Žiadosť od SZZP v Kšinnej 

Starostka obce predložila poslancom na schválenie žiadosť od organizácie Slovenského zväzu 

zdravotne postihnutých v Kšinnej. 

Uznesenie č. 39/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

schvaľuje 

preplatenie nákladov spojených s dopravou na zájazd do Podhájskej v termíne 3.8.2019 SZZP v Kšinnej. 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov so žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Závada pod Čiernym vrchom, EKN č. 10. 

 

Uznesenie č. 40/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

neschvaľuje 

odpredaj obecného pozemku parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu p. č. 10, k.ú. 

Závada pod Čiernym vrchom,  ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce Kšinná. 
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Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

11. Zmena rozpočtu 

Starostka obce predložila poslancom Obecného zastupiteľstva na schválenie rozpočtové opatrenia 

č. 2. 

 

Uznesenie č. 41/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenia č. 2 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

12. Použite rezervného fondu 

Starostka obce predložila na schválenie použitie rezervného fondu na financovanie prác naviac pri  

„Obnove verejnej budovy v obci Kšinná“. 

 

Uznesenie č. 42/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

použitie rezervného fondu vo výške 73 328,00 € na financovanie prác naviac pri „Obnove verejnej 

budovy v obci Kšinná“. 

 

13. Diskusia 

 

14. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila o 18:15 hod. 

 

V Kšinnej dňa 24.06.2019 

 

 

 

 

Zapísala: Viera Vojteková 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

 

 

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


