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1. Úvodné slovo starostu obce  

Obec Kšinná mala ku dňu 31.12.2019 495 obyvateľov. Súčasť Obce Kšinná je časť obce 

Závada pod Čiernym vrchom. Podstatnú časť obyvateľstva tvoria občania v dôchodkovom 

veku. Mladí ľudia väčšinou pracujú, nie je tu skoro žiadna nezamestnanosť, nakoľko 

v bývalej budove TATRY Sipox, Bánovce nad Bebravou  je mnoho drobných firiem, ktoré 

zamestnávajú našich občanov. Zamestnanie našli aj vo firmách Hella, Gabor, Zornica, Milsy 

a Eterna v Bánovciach nad Bebravou. V našej obci sa nachádza lyžiarsky vlek a pod ním 

chata, ktoré v zimnom období prispievajú k rozvoju turizmu. Nad obcou Kšinná sa nachádza 

kostolík sv. Kozmu a Damjána, ktorý navštevuje dosť turistov. V obci funguje viacero 

organizácií, napr. FS Bukovina,  TJ Družstevník, Dobrovoľný hasičský zbor, Hokejbalový 

klub, ktoré reprezentujú obec na vystúpeniach a súťažiach.     

 

2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov: Obec Kšinná 

Sídlo:   95641 Kšinná 102 

IČO:    00310638 

Štatutárny orgán obce: JUDr. Tatiana Botková, starostka obce 

Telefón:0905509025 

Mail:    starostka@ksinnazavada.sk 

             obec.ksinna@post.sk 

  info@ksinnazavada.sk 

             mail.ksinnazavada.sk 

Webová stránka: www.ksinnazavada.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starostka obce: JUDr. Tatiana Botková 

Zástupca starostu obce: Mgr. Ľubomír Adame 

mailto:obec.ksinna@post.sk
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Hlavný kontrolór obce: RNDr. Zuzana Tomková. 

Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Ľubomír Adame, Viera Vojteková, Martin Hanko, Iveta Botková, 

Ľubomír Čukan. 

Komisie: v obci nie sú vytvorené komisie, všetko  rieši  obecné zastupiteľstvo 

Obecný úrad: Kšinná 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

 

Poslanie obce: poslaním obce je uspokojovať potreby občanov k plnej spokojnosti 

Vízie obce: základnou víziou obce je zveľadiť obec, udržiavať verejnú zeleň a v najbližšej dobe 

zrekonštruovať  interiér a exteriér kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice v obci Kšinná. 

Ciele obce: cieľom obce je uspokojovať potreby občanov a snažiť sa riešiť ich problémy 

a pomáhať občanom pri prekonávaní problémov 

 

5. Základná charakteristika obce  

 

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce : obec Kšinná leží vo východnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. 

Susedné mestá a obce : Žitná - Radiša 

Celková rozloha obce : 41 248 693 m2 

Nadmorská výška : 350 m. n. m. 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov : obec Kšinná a časť Závada pod Čv. mala k 31.12.2019  - 495 

obyvateľov, hustota je 12 obyvateľov na km2. 

Národnostná štruktúra : v našej obci sú občania slovenskej národnosti, 2  občania maďarskej 

národnosti, 1 občan českej a 1 občan holandskej národnosti. 
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina obyvateľstva je náboženského 

vyznania ECAV, máme aj niekoľko občanov kresťansko-katolíckeho vyznania. 

Vývoj počtu obyvateľov : v najbližšej budúcnosti neočakávame veľké zmeny v počte 

obyvateľstva. 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : v r. 2019 boli evidovaní dvaja nezamestnaní, čo je pokles. 

Nezamestnanosť v okrese : v okrese Bánovce nad Bebravou je v súčasnosti nezamestnanosť 

pod 10%, čiže na nižšej úrovni oproti roku 2018. 

Vývoj nezamestnanosti :  v budúcnosti by sa mal v Bánovciach nad Bebravou vybudovať nový 

podnik, nezamestnanosť by mohla ešte poklesnúť. 

5.4. Symboly obce 

Erb obce : 

Vlajka obce : 

 

5.5. Logo obce 

 

5.6. História obce – obec sa spomína v r. 1352 ako villa Xynna. Patrila k uhrovskému 

a v stredoveku začas aj k beckovskému panstvu. V r. 1555 mala zo 42 usadlostí  19 opustených 

a 7 želiarov. Z hľadiska typológie zástavby je obec tzv. „potočná radová dedina“. Domy boli 

orientované priečelím na ulicu. Z 19. storočia pochádzajú trojpriestorové kamenné domy 

murované z kameňa, s výškami nad komorami. Vchody do komôr zdôrazňujú výpustky. Domy 

v otvorených dvoroch boli pod valbovými strechami s tvrdou krytinou (sekundárne), omazané 

a obielené. Po roku 1945 sa tu začali stavať štvorcové domy v záhradkách. V obci sa nachádza 

budova bývalej školy, pôvodne štátna ľudová, postavená v r. 1938.  

 

5.7. Pamiatky – k pamiatkovo zaujímavým objektom v obci patrí klasicistický kostol (ev. a. 

v.) z r. 1814. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom a pristavanou sakristiou. 

V zadnej časti priestoru je murovaný organový chór. Celý priestor má rovný strop. Fasády sú 

členené pilastrami. Priečelie zakončuje zalamovaný murovaný štít.Pamiatkovo najvzácnejší 

objekt v obci je románsky kostol sv. Kozmu a Damiána z pol. 13. storočia. Objekt je situovaný 

na návrší, v niekdajšom hradisku, uprostred starého ohradeného pohrebiska. Je to jednoloďová 

stavba s pretiahnutým polkruhovým uzáverom presbytéria, zaklenutým pôvodne konchou. Loď 

má rovný strop. K severnej strane je pristavená sakristia, ktorá má valenú klenbu a hrotilé 

okienko. V presbytériu a na lodi sú pod omietkou gotické nástenné maľby. Po stranách 

presbytéria sú výklenky so strechovitým záklenkom, ktoré pôvodne slúžili ako pastofóriá. 

V apside a v sakristii sa zachovali pôvodné okná s mrežou. Fasády sú hladké, v priečelí je 

umiestnený murovaný štít a nad loďou drevená vežička v krove. Hlavný oltár má gotickú 

murovanú menzu zakončenú rímsou, na nej nové tabernákulum  a oltárny obraz svätcov z 19. 

storočia. Kostol je vyhlásený za kultúrnu pamiatku zapísaný v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu SR. 
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5.8. Významné osobnosti obce: p. Adam Škultéty 

 

6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Materská škola, ktorá má 

štyroch zamestnancov a z toho dve pedagogické pracovné sily. V súčasnosti máme 10 detí 

a v budúcnosti neočakávame nárast. 

 

6.2.  Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje Zdravotné stredisko v Uhrovci a to MUDr. 

Mikulášová. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej   

starostlivosti sa bude orientovať na staršiu generáciu.  

 

6.3.Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje Domov dôchodcov, ktorý spravuje ECAV Bratislava. 

V súčasnosti je v domove umiestnených 18 obyvateľov. 

 

 

6.4.Kultúra 

Na uskutočnenie kultúrnych aktivít je k dispozícii obyvateľom v obci kultúrny dom Má 

kapacitu 300 osôb. Budova KD slúži na uskutočňovanie pravidelných i nepravidelných 

kultúrnych aktivít. V obci sa usporadúvajú Fašiangové zábavy, Jánske ohne, stretnutia 

jubilantov,  hodová zábava.  V roku 2010 sa  vymenilo na KD sedem okien a v budúcnosti 

plánujeme vymeniť aj ostatné okná. V roku 2019 sa v našej obci nekonala žiadna akcia 

mikroregionálneho významu. V roku 2018 sa začalo s kompletnou rekonštrukciou KD, kde 

sme s 5% spoluúčasťou dostali 504838,00 Eur. 

 

 

6.5. Hospodárstvo  

V obci je rozšírený chov oviec, ktorý patri pod Poľnohospodárske družstvo Uhrovec. 

Priemysel v obci nie je rozvinutý. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa    

bude orientovať na chov hovädzieho dobytka.  
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2019. Obec v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkov, kapitálový rozpočet bol zostavený ako 

schodkový. 

Rozpočet po zmenách bol zostavený ako vyrovnaný. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom 14.12.2018  uznesením č. 100. 

Rozpočet bol zmenený tri krát: 

-  prvá zmena bola schválená dňa 29.04.2019, uznesením č.14/2019 

- druhá zmena bola schválená dňa 24.06.2019, uznesením č. 41/2019 

- tretia zmena bola schválená dňa 16.12.2019, uznesením č. 61/2019. 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 701865,00 778982,00 778628,02   99,95  

z toho :     

Bežné príjmy 170456,00 235742,00 235390,19  99,85  

Kapitálové príjmy 504838,00 458776,00 458774,82  100,00   

Finančné príjmy 26571,00 84464,00 84463,01  100,00 

     

Výdavky celkom 701865,00 778982,00 778628,02  99,95  

z toho :     

Bežné výdavky 168656,00 209769,00  209417,92  99,83 

Kapitálové výdavky 533209,00 569213,00 569210,10 100 

Finančné výdavky 0 0 0 0 

     

Rozpočet obce  0 0 0   
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 235390,19 

z toho : bežné príjmy obce  235390,19 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 209417,92 

z toho : bežné výdavky  obce  209417,92 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet +25972,27 

Kapitálové  príjmy spolu 458774,82 

z toho : kapitálové  príjmy obce  458774,82 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 569210,10 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  569210,10 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -110435,28 

Schodok  bežného a kapitálového rozpočtu -84463,01 

Navýšenie  schodku -286,80 

Upravený schodok  bežného a kapitálového rozpočtu -84749,81 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  84463,01 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 

Rozdiel finančných operácií 84463,01 
PRÍJMY SPOLU   778628,02 

VÝDAVKY SPOLU 778628,02 

Hospodárenie obce  0,00 
Navýšenie schodku -286,80 

Upravené hospodárenie obce -286,80 

 

Schodok rozpočtu, zistený podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vo 

výške -84463,01€.  

 

 

Zostatok  finančných operácií v sume 0  EUR.  

 

 Na základe zistených skutočností sa tvorba rezervného fondu znižuje za rok 2019 o sumu 

84749,81 €. 

 

 

 

 

 



                                                                     9 

7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2022      

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet  na 

rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 778628,02  701865,00 170656,00 170656,00 

z toho :     

Bežné príjmy 235390,19  170456,00 170656,00 170656,00 

Kapitálové príjmy 458774,82  504838,00 0 0 

Finančné príjmy 84463,01  26571,00 0 0 
     

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet  na 

rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 778628,02  701865,00       170656,00 170656,00 

z toho :     

Bežné výdavky 209417,92  168656,00 170656,00 170656,00 

Kapitálové 

výdavky 
569210,10  533209,00 0 0 

Finančné výdavky 0  0 0 0 
     

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Predpoklad 

na  rok 2021 

Majetok spolu 608314,68      880694,62 880694,62      880694,62      

Neobežný majetok spolu 393784,81    757278,36  757278,36   757278,36       

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok     

Dlhodobý hmotný majetok 290618,11  654111,66  654111,66     654111,66 

Dlhodobý finančný majetok 103166,70  103166,70 103166,70  103166,70  

Obežný majetok spolu 213917,21 122757,04  122757,04   122757,04      

z toho :     

Zásoby 25,74  0,40 0,40    0,40   

Zúčtovanie medzi subjektami VS     

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky   10365,35   2961,84   2961,84       2961,84    

Finančné účty  203526,12 119794,80  119794,80      119794,80    

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.     

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.     
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Časové rozlíšenie     612,66  659,22   659,22  659,22     

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Predpoklad 

na  rok 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 608314,68    880694,62    880694,62          880694,62    

Vlastné imanie  402737,29   410609,94 410609,94    410609,94     

z toho :     

Oceňovacie rozdiely      

Fondy     

Výsledok hospodárenia  7076,79    7872,65    7872,65       7872,65 

Záväzky  183548,39 13444,86   13444,86     13444,86     

z toho :     

Rezervy  400,00 500,00   500,00  500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS     

Dlhodobé záväzky 763,74    595,71   595,71       595,71     

Krátkodobé záväzky 182384,65  12062,35    12062,35        12062,35   

Bankové úvery a výpomoci     

Časové rozlíšenie 612,66    659,22   659,22         659,22  

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2018 

Zostatok 

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti    10365,35 2961,84   

Pohľadávky po lehote splatnosti     
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8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2018 

Zostatok 

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti  krátkodobé  182384,65 12062,35  

Záväzky dlhodobé  763,74  595,71 

Rezervy  400,00 500,00  

      

 

9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

rok 2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Náklady 207263,37   243439,95  243439,95   243439,95 

50 – Spotrebované nákupy  28850,43   35257,78      35257,78      35257,78 

51 – Služby  25193,56   36585,30  36585,30  36585,30 

52 – Osobné náklady  129616,90   118716,56    118716,56    118716,56 

53 – Dane a  poplatky     

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
  0   6140,00  6140,00   6140,00  

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

  16804,10   37712,24    37712,24  37712,24 

56 – Finančné náklady   6798,38    9003,68   9003,68   9003,68 

57 – Mimoriadne náklady     

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
    

59 – Dane z príjmov      24,39           24,39          24,39  

Výnosy  214340,16  251312,60   251412,60   251412,60 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
    5220,65     4418,86       4418,86      4418,86 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
    

62 – Aktivácia     

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
199264,28   207433,51  207433,51  207433,51 

64 – Ostatné výnosy 265,22   7511,59  7511,59  7511,59 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

400,00       400,00  500,00  500,00 
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  66 – Finančné výnosy 0 128,64    128,64   128,64  

67 – Mimoriadne výnosy     

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

  9190,01  31420,00   31420,00   31420,00 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

  +7076,79 +7872,65 +7972,65 +7972,65 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume +7076,79 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –  

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

  
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Okresný úrad 

ŽP 
Životné prostredie-bežné výdavky  46,83         46,83 0 

Okresný úrad 

odbor 

školstva 

Materská škola – bežné výdavky 395,00 395,00 0 

Okresný 

úrad 

Bánovce 

nad Bebr. 

Register obyvateľstva-bežné výdavky 165,33 165,33 0 

Okresný úrad 

Bánovce nad 

Bebravou 

Register adries – bežné výdavky 21,20 21,20 0 

Okresný úrad 

Bánovce nad 

Bebr. 

 Bežné výdavky na voľby 1738,68 1738,68 0 

TSK Trenčín Transfer – deň hasičov 700,00 700,00 0 

Slovenská 

poštová 

banka 

Dotácia pre FS Bukovina 700,00 700,00 0 

Fond na 

podporu 

umenia 

Grant pre FS Bukovina 3000,00 3000,00 0 

Dobrovoľná 

ochrana PZ 

Materiál Dobrovoľná požiarna ochrana-

bežné výdavky 

1400,00 1400,00 0 

Ministerstvo 

životného 

prostredia 

Obnova verejnej budovy Kšinná-bežné 

výdavky 

4374,70 4374,70 0 

Ministerstvo Obnova verejnej budovy Kšinná -  bežné    
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životného 

prostredia 

výdavky 514,66 514,66          0 

Ministerstvo 

životného 

prostredia 

Obnova verejnej budovy Kšinná – 

kapitálové výdavky 

458774,82 458774,82 0 

Úrad práce 

soc.vecí a 

rodiny 

Dotácia MŠ strava 626,40 339,60 286,80 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN  o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce:  

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

TJ 

Družstevník 

Kšinná  

 Dotácia na bežné výdavky chodu TJ Kšinná 1028,16 

10.3. Významné  akcie v roku 2019 

V roku 2019 obec Kšinná dokončila  rekonštrukciu kultúrneho domu pod názvom 

„Obnova verejnej budovy v obci Kšinná“ 

  

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Obec plánuje v roku 2020  zrekonštruovať požiarnu zbrojnicu v Závade pod Čiernym 

vrchom. 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie žiadny súdny spor. 

 

Vypracoval:  Ing. Božena Hollá                                                Schválila: JUDr. Tatiana Botková 

 

V Kšinnej, dňa 17.06.2020 

Prílohy: 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


