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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, 

konaného dňa 16. októbra 2019 o 18:00 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 

 

Prizvaný: Ing. Pavol Škuta 

 

Neprítomní: 

Poslanci Obecného zastupiteľstva: 

Ľubomír Čukan, Viera Vojteková 

 

RNDr. Zuzana Tomková- hlavná kontrolórka 

 

Ostatní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

 

1. Otvorenie  

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

z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní 3 poslanci, a preto uznala zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starostka obce určila za zapisovateľku zápisnice Ivetu Botkovú. Za jej overovateľov určila poslancov 

Mgr. Ľubomíra Adame, Martina Hanku. 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

Starostka obce preložila návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda: Iveta Botková 

Členovia:  Mgr. Ľubomír Adame, Martin Hanko 

 

Uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Volí 

návrhovú komisiu v zložení:   Iveta Botková- predseda 

     Mgr. Ľubomír Adame - 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:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 
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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 

5) Kontrola plnenia uznesení  

6) Zníženie platu starostky obce 

7) Audit obce 

8) Upozornenie prokurátora 

9) Určenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu 

10) Kontrola z Okresného úradu 

11) Materská škola a Školská jedáleň  

12) Obnova verejnej budovy v obci Kšinná 

13) Prenájom obecných priestorov 

14) Komunitný plán obce 

15) Kompostéry 

16) Vyradenie majetku obce 

17) Výzva MAS Strážovské vrchy 

18) Pamätná tabuľa pre Michala Sečanského 

19) Iné 

• 75- výročie SNP- pietny akt, článok v internetových novinách 

• Jubilanti 

• Vianočné trhy 

20) Interpelácie poslancov 

21) Diskusia 

22) Záver  

Uznesenie č. 44/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

program rokovania. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

Starostka obce navrhla vypustiť na dnešnom zasadnutí bod č. 5 z dôvodu, že kontrolu uznesení 

vykonáva hlavná kontrolórka, ktorá sa z vážnych rodinných dôvodov nemohla dnešnej schôdze 

zúčastniť. Ostatné body sa prečíslujú podľa poradia. 

 

Uznesenie č. 45/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

vypustenie bodu č. 5 s názvom Kontrola plnenia uznesení. 

Ostatné body sa prečíslujú podľa poradia. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 
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   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) Zníženie platu starostky obce 

6) Audit obce 

7) Upozornenie prokurátora 

8) Určenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu 

9) Kontrola z Okresného úradu 

10) Materská škola a Školská jedáleň  

11) Obnova verejnej budovy v obci Kšinná 

12) Prenájom obecných priestorov 

13) Komunitný plán obce 

14) Kompostéry 

15) Vyradenie majetku obce 

16) Výzva MAS Strážovské vrchy 

17) Pamätná tabuľa pre Michala Sečanského 

18) Iné 

• 75- výročie SNP- pietny akt, článok v internetových novinách 

• Jubilanti 

• Vianočné trhy 

19) Interpelácie poslancov 

20) Diskusia 

21) Záver  

 

 

5. Zníženie platu starostky obce 

Starostka obce informovala prítomných, že plat starostu obce je určený v zmysle ustanovení 

zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa 

počtu obyvateľov obce zisteného na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 

31.decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom podľa počtu obyvateľov sa starostovia 

zaraďujú do deviatich platových skupín. Doteraz podľa počtu obyvateľov patrila starostka  do 

skupiny č. 2 od 501 do 1000 obyvateľov s 1,64- násobkom. S účinnosťou od 1.8.2019, bola  z dôvodu 

poklesu počtu obyvateľov pod 501 zaradená do skupiny č.1 s 1,49 násobkom.   

 

Uznesenie č. 46/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

informáciu o znížení platu starostky obce. 

 

6. Audit obce 

Starostka obce informovala prítomných, že dňa 12.09.2019 bol v obci Kšinná vykonaný pani Ing. 

Evou Ďuržovou audit. Správa nezávislého audítora ako aj záverečný list audítora vedeniu obce boli 

poslancom vopred predložené. Starostka obce len v krátkosti uviedla že informácie uvedené vo výročnej 

správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok. 

Súčasne starostka oznámila prítomným smutnú správu, že v uplynulých dňoch nás pani audítorka 

navždy opustila a z tohto dôvodu poprosila prítomných o minútu ticha na uctenie si pamiatky pani Ing. 

Evy Ďuržovej. 
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Uznesenie č. 47/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a záverečný list audítora. 

 

 

7. Upozornenie prokurátora 

Starostka obce oboznámila prítomných, že dňa 18.7.2019 bolo na obecný úrad doručené upozornenie 

prokurátora za účelom odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy na úseku ochrany prírody 

v súvislosti s vedením evidencie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu podľa § 48 ods. 3 zákona 

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  

Uznesenie č. 48/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

berie na vedomie 
upozornenie prokurátora. 

 

 

8. Určenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu 

Ako pozemky vhodné na náhradnú výsadbu navrhla starostka obce  p.č. 1404/1, k.ú Kšinná, a p.č. 

10, k.ú Závada pod Čiernym vrchom.   

 

Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

ako pozemky vhodné na  náhradnú výsadbu podľa § 48 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov: 

- parcelu  registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape ako p.č. 1404/1, zapísanú na liste vlastníctva č. 

790, druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 17 507 m2, katastrálne územie Kšinná, 

- parcelu registra „E“ evidovanú na katastrálnej mape ako p.č. 10, zapísanú na liste vlastníctva č. 140, 

druh pozemku záhrada, vo výmere 626 m2, katastrálne územie Závada pod Čiernym vrchom. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

9. Kontrola z Okresného úradu 

Starostka obce informovala prítomných, že dňa 26.9.2019 sa uskutočnila na obecnom úrade kontrola 

z okresného úradu zameraná hlavne na fyzickú evidenciu pobytu občanov- kontrolu prihlasovacích 

lístkov, kontrolu ohlasovne. 

10. Materská škola a Školská jedáleň 

Starostka obce oboznámila prítomných, že od 13. 9. 2019 je poverená riadením škôlky Bc. Stanislava 

Bašková. Ďalej informovala prítomných o finančných pásmach na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019. Starostka taktiež oboznámila prítomných, 

že je nevyhnutné zakúpiť do školskej jedálne nový pracovný stôl, a to nerezový, nakoľko pôvodný, ktorý 

nebol nerezový nie je už vyhovujúci. 
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Uznesenie č. 50/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

berie na vedomie 

finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 

1.9.2019. 

 

Uznesenie č. 51/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

schvaľuje 

nákup pracovného stola do školskej jedálne v sume 250 €.  

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

11. Obnova verejnej budovy v obci Kšinná 

Starostka obce oboznámila prítomných, že dňa 30.7. 2019 sa uskutočnila  kontrola na mieste zo 

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Predmetom kontroly bola kompletná dokumentácia 

projektu s dodacími listami k jednotlivým výdavkom. Ďalej prítomným zhrnula celkové práce 

a výdavky ktoré boli spojené s „Obnovou verejnej budovy v obci Kšinná“. Nakoniec dodala, že 

posledná žiadosť o platbu bola schválená, avšak stále čakáme na posledné financie, nakoľko sa 

kontroluje, či sme splnili merné ukazovatele projektu. 

Uznesenie č. 52/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

informácie týkajúce sa obnovy verejnej budovy. 

 

12. Prenájom obecných priestorov 

Starostka obce informovala prítomných, že od r. 2009 neboli upravené ceny za obecné priestory. 

Z dôvodu, že došlo k rekonštrukcii a modernizácií priestorov kultúrneho domu, predložila poslancom 

na schválenie nový cenník služieb za užívanie kultúrneho domu.  

 

  
OBČANIA S TRVALÝM 

POBYTOM 

OBČANIA BEZ 

TRVALÉHO POBYTU 

MALÁ SÁLA 30 € 60 € 

VEĽKÁ SÁLA 50 € 100 € 

VESTIBUL 20 € 40 € 

KUCHYŇA 20 € 40 € 

SVADBA 125 + každý ďalší deň 25 € 250 + každý ďalší deň 50 € 

PLES, ZÁBAVA 125 + každý ďalší deň 25 € 250 + každý ďalší deň 50 € 

STUŽKOVÁ - 250 + každý ďalší deň 50 € 
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KAR ZADARMO* - 

 

+ náklady za energie  20 € 

+ vo vykurovacom období +30 € 

 

*platí sa iba za energie a za kúrenie vo vykurovacom období 

 

Schôdze miestnych organizácií, diskotéky, plesy, zábavy organizované miestnymi organizáciami

                                         ZADARMO 

 

Doplatok za nedostatočne upratané priestory: 

 

Malá sála         30 € 

Veľká sála       50 € 

Vestibul           20 € 

Kuchyňa   20 € 

WC               30 € 

 

V cene prenájmu sú započítané aj hygienické potreby ( toaletný papier, tekuté mydlo a papierové 

utierky na ruky) 

 

Uznesenie č. 53/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje  

s účinnosťou od 1.1.2020 cenník služieb kultúrneho domu. 

ruší 

s účinnosťou od 1.1.2020 bod č. 5 z cenníka za práce a služby poskytované obcou Kšinná. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

13. Komunitný plán obce 

Starostka obce oboznámila prítomných s komunitným plánom obce, ktorý bol vypracovaný na roky 

2019-2021. 

Uznesenie č. 54/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. prerokovalo 

komunitný plán sociálnych služieb obce Kšinná 2019-2021 

B. schvaľuje  

komunitný plán sociálnych služieb obce Kšinná 2019-2021. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

14. Kompostéry 

Starostka obce informovala prítomných, že od 25.9.2019 sa odovzdávajú na obecnom úrade 

kompostéry, ktoré získalo Združenie obcí „Uhrovská dolina“ z projektu Podpora predchádzania vzniku 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov od poskytovateľa : Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia. 
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Uznesenie č. 55/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

Informácie týkajúce sa kompostérov. 

 

15. Vyradenie majetku obce 

Starostka navrhla prítomným vyradiť z majetku obce nábytok, ktorý bol umiestnený v hasičskej 

zbrojnici, nakoľko tento po rekonštrukcii hasičskej zbrojnice stratil svoj účel. 

 

Uznesenie č. 56/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

vyradenie z majetku obce skrine : DKP-19, DKP-20, DKP-21, DKP-22, DKP-24. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

16. Výzva MAS Strážovské vrchy 

Starostka obce oboznámila prítomných s výzvou MAS Strážovské vrchy, a to s podprogramom č. 

7.4.Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb 

pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský 

kraj), s tým, že by v rámci tohto programu chcela vybudovať detské ihrisko Výška podpory je 100% 

oprávnených nákladov. 

Uznesenie č. 57/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

Predloženie žiadosti k Výzve MAS Strážovské vrchy-podprogram 7.4.  

-pozemok na výstavbu detského ihriska- parcela registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako p.č. 

910/1, zapísanú na LV č. 790, druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 587 m2 a parcela registra „C“ 

evidovanej na katastrálnej mape ako p.č.910/5, zapísanú na LV č. 790, druh pozemku ostatná plocha, 

vo výmere 304 m2. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

17. Pamätná tabuľa pre Michala Sečanského  

Starostka obce odovzdala slovo Ing. Pavlovi Škutovi, ktorý informoval prítomných o pánovi 

Michalovi Sečánskom, rodákovi zo Závady pod Čiernym vrchom.  Poslanci sa so starostkou a s p. Ing. 

Škutom dohodli, že pamätnej tabuli pre Michala Sečanského sa budú venovať na samostatnom 

pracovnom stretnutí, nakoľko táto téma je obšírnejšia a sú potrebné ďalšie stretnutia. 

 

18. Iné  

75.výročie SNP-pietny akt-28. august(zúčastnení – ZO SZPB, Folklórna skupina Bukovina- 

piesne, Matej Baško-báseň), článok v internetových novinách-TASR- Tlačová agentúra 

Slovenskej republiky- autor Ing. Milan Podmaník  

Jubilanti- 26.10.2019- 13:00 hod. 

Vianočné trhy- Folklórna skupina Bukovina- vianočné pásmo 
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19. Interpelácie poslancov 

 

20. Diskusia 

 

21. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila o 20:30 hod. 

 

V Kšinnej dňa 16.10.2019 

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Botková 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

 

 

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


