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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, 

konaného dňa 29. septembra 2020 o 17.00 hod vo veľkej zasadačke obecného úradu v 

Kšinnej 

 

Prítomní:  

Starostka obce :  

JUDr. Tatiana Botková 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  

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

 

Neprítomní: 

Poslanec Obecného zastupiteľstva: 

Martin Hanko 

 

RNDr. Zuzana Tomková- hlavná kontrolórka 

 

 

1. Otvorenie  

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

z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní 4 poslanci, 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 Botková a Ľubomíra Čukana. 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

Starostka obce predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda: Mgr. Ľubomír Adame 

Členovia:  Iveta Botková, Ľubomír Čukan 

 

Uznesenie č. 18/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Volí 

návrhovú komisiu v zložení:   Mgr. Ľubomír Adame- predseda 

     Iveta Botková - člen 

     Ľubomír Čukan- 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:     4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

 

4. Schválenie programu rokovania 
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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) Všeobecné záväzné nariadenie 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času  

prevádzky služieb na území obce Kšinná 

7) Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja obce Kšinná 2020-2029 

8) Zásady hospodárenia s majetkom obce Kšinná 

9) Dotácie z environmentálneho fondu na rok 2021 

10) Návratná finančná výpomoc 

11) Rôzne 

12) Diskusia 

13) Záver 

 

Uznesenie č. 19/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

program rokovania. 

 

Hlasovanie:   ZA:     4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

Starostka obce navrhla doplniť za bod č. 5  Kontrola plnenia uznesení, bod č. 6 Správu o kontrolnej 

činnosti za 1.polrok 2020. Ostatné body sa prečíslujú podľa poradia. 

 

Uznesenie č. 20/2020 

 

Uznesenie Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

 

schvaľuje 

doplnenie za bod č. 5 bod Kontrola plnenia uznesení bod  č. 6 Správa kontrolnej činnosti za 1.polrok 

2020.  

Ostatné body sa prečíslujú podľa poradia. 

 

Hlasovanie:   ZA:     4 hlasy 

   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) Kontrola plnenia uznesení  

6) Správa o kontrolnej činnosti za 1.polrok 2020 

7) Všeobecné záväzné nariadenie 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času  

prevádzky služieb na území obce Kšinná 
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8) Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja obce Kšinná 2020-2029 

9) Zásady hospodárenia s majetkom obce Kšinná 

10) Dotácie z environmentálneho fondu na rok 2021 

11) Návratná finančná výpomoc 

12) Rôzne 

13) Diskusia 

14) Záver 

 

 

5.  Kontrola plnenia uznesení 

Zo zdravotných dôvodov požiadala  hlavná kontrolórka obce RNDr. Zuzana Tomková  

o ospravedlnenie neúčasti  na zastupiteľstve. Svoje podklady k zastupiteľstvu poslala e-mailom. 

Starostka obce prečítala prítomným poslancom správu o kontrole plnenia uznesení. Podľa správy 

hlavnej kontrolórky neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

Uznesenie č. 21/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení. 

 

6.  Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2020 

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov so správou o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky za 1.polrok 2020   

 

Uznesenie č. 22/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

správu o plnení plánu kontrolnej činnosti za 1.polrok 2020. 

 

7. Všeobecné záväzné nariadenie 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Kšinná 

Starostka obce prítomným uviedla, že pôvodné VZN č. 1/2012 o regulácii podnikateľskej činnosti 

a určení predaja a času prevádzky služieb v obci Kšinná bolo napadnuté  protestom prokurátora PD 

60/20/3301-3, pričom prokurátorka navrhla, aby sme protestu prokurátora vyhoveli a napadnuté 

uznesenia zrušili, resp. zmenili alebo nariadenie ako celok zrušili a nahradili ho novým. Protestu 

prokurátora bolo vyhovené na minulom zasadnutí – Uznesením č. 15/2020 a na základe čoho bolo 

vypracované nové VZN, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce dňa 

21.08.2020. K predmetnému VZN neboli doručené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 

Uznesenie č. 23/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

všeobecné záväzné nariadenie č.1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Kšinná. 

 

Hlasovanie:   ZA:     4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

8. Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja obce Kšinná 2020-2029 
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je strategický dokument, ktorý na základe 

analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je 

prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Z dôvodu, že obec nedisponovala 

aktuálnym programom, bolo nevyhnutné vypracovať nový program a dať ho posúdiť Okresnému úradu 

Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie. 

 

Uznesenie č. 24/2020 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje  

program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kšinná na roky 2020-2029. 

 

Hlasovanie:   ZA:     4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

9. Zásady hospodárenia s majetkom obce Kšinná 

Starostka obce informovala, že je potrebné prijať nové zásady hospodárenia obce. Z dôvodu, že  

poslanci boli vopred oboznámení s návrhom zásad a taktiež z dôvodu, že k týmto zásadám neboli 

pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

  

Uznesenie č. 25/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

zásady hospodárenia s majetkom obce Kšinná. 

 

Hlasovanie:   ZA:     4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

10. Dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 

Starostka obce informovala, že sú vyhlásené výzvy z Environmentálneho fondu na rok 2021.  Pre 

našu obec je zaujímavá oblasť C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva 

z pohľadu odpadov, konkrétne činnosť C1- triedený zber komunálneho odpadu- podpora je určená na 

činnosti týkajúce sa triedeného zberu komunálneho odpadu na komunálnej úrovni ako jedného 

z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry. 

V rámci činnosti C1 je možné realizovať aktivity: Zakúpenie traktora, malotraktora, vlečky 

a čelného nakladača a hákového nosiča kontajnerov, zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber 

zložiek odpadu, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Maximálna výška žiadanej 

dotácie – 80 000 € pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov 

projektu zo strany obce ako žiadateľa. 

 

Nakoľko poslanci s predmetnou výzvou súhlasili,  so starostkou sa dohodli, že starostka osloví firmy na 

predloženie cenových ponúk, ktoré by vypracovali žiadosť a v prípade úspešnosti projektu aj 

zrealizovali verejné obstarávanie a externý projektový manažment. Ďalej sa dohodli, že firma s 

najnižšou cenovou ponukou vypracuje projekt resp. žiadosť a následne sa táto žiadosť podá. 

 

 

11.  Návratná finančná výpomoc  

V tomto bode starostka uviedla, že v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších 

územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda 

Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. 

Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené 
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uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné návratné 

finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. 

Návratná finančná výpomoc sa poskytne na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku 

maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa určitých podmienok. 

Pre obec Kšinná predstavuje výpadok dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19 v celkovej sume 9 046 €. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc je 

možné podať do 31.októbra 2020. 

 

Uznesenie č. 26/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

prijatie návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnej pôsobnosti z dôvodu kompenzácie 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

v celkovej sume 9 046 €. 

 

 Hlasovanie:   ZA:     4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

12. Rôzne 

Jubilanti- z dôvodu pandémie COVID-19 sa tento rok nebudú konať jubilanti, ak sa situácia v roku 

2021 zmení, tak spojíme jubilantov z roku 2020 a 2021. 

Škôlka-problémy so starými komínmi 

Drť-oprava ciest 

Byty- obstaranie nájomných bytov 

Odpady-veľkokapacitné kontajnery- uskutočniť jesenný zber objemného odpadu. 

 

13. Diskusia 

Plasty – bočné uličky-horný koniec od poľovníckeho domu - vyhlásiť, aby dávali vrecia pri 

kontajnery so sklom a papierom, príp. na okraj hlavnej cesty. 

Futbalové ihrisko- je rozryté diviakmi- zakúpiť pachový ohradník, požiadať poľovníkov 

o kontrolovanie ihriska 

 

 

14. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila o 18:45 hod.  

 

V Kšinnej dňa 29.09.2020 

 

Zapísala: Viera Vojteková 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

 

 

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


