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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, 

konaného dňa 30. marca 2020 o 16.00 hod v malej zasadačke obecného úradu v Kšinnej 

 

Prítomní:  

Starostka obce :  

JUDr. Tatiana Botková 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  

Mgr. Ľubomír Adame, Ľubomír Čukan, Martin Hanko, Viera Vojteková 

 

Prizvaní:  Ing. Božena Hollá 

 

Neprítomní: 

Poslankyňa Obecného zastupiteľstva: 

Iveta Botková  

 

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 Ing. Boženu Hollú. Za jej overovateľov určila 

poslancov Martina Hanka a Ľubomíra Čukana. 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

Starostka obce preložila návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda: Mgr. Ľubomír Adame 

Členovia:  Viera Vojteková, Ľubomír Čukan 

 

Uznesenie č. 1/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Volí 

návrhovú komisiu v zložení:   Mgr. Ľubomír Adame- predseda 

     Viera Vojteková - 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 

Starostka obce predložila poslancom Obecného zastupiteľstva na schválenie nasledovný návrh 

programu rokovania : 
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Program: 

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 hlavnej kontrolórky za rok 2019 

7)       Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z MV SR-rekonštrukcia požiarnej zbrojnice  

Kšinná, časť Závada pod Čiernym vrchom 

8)       Kontrola z Okresného riaditeľstva HaZZ Bánovce nad Bebravou 

9)       Prenájom obecného majetku 

     10) Záver  

Uznesenie č. 2/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

program rokovania. 

 

Hlasovanie:   ZA:     4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

5.  Kontrola plnenia uznesení 

Vzhľadom k súčasnej situácii spôsobenej šírením koronavírusu COVID-19, hlavná kontrolórka 

obce RNDr. Zuzana Tomková požiadala 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. 3/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení. 

 

6.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 2019 

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov so  súhrnnou správou hlavnej kontrolórky 

o kontrolnej činnosti za rok 2019 . 

 

Uznesenie č. 4/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

 

  

 

7. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z MV SR-rekonštrukcia požiarnej zbrojnice  

Kšinná, časť Závada pod Čiernym vrchom  

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov, že našej obci bola schválená žiadosť 

o poskytnutie dotácie z MV SR na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice  Kšinná, časť Závada pod Čiernym 

vrchom. 
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Uznesenie č. 5/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

informáciu o schválení žiadosti o poskytnutí dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky . 

 

 

8. Kontrola z Okresného riaditeľstva HaZZ Bánovce nad Bebravou 
Starostka obce oboznámila prítomných s vykonanou kontrolou Okresného riaditeľstva HaZZ 

Bánovce nad Bebravou v materskej škole. Z dôvodu, že boli zistené v MŠ nedostatky, obratom starostka 

kontaktovala Ing. Vlastimila Kluchu bezpečnostného technika o vypracovanie potrebnej dokumentácie. 

 

Uznesenie č. 6/2020 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

informáciu o vykonanej kontrole. 

 

 

9. Prenájom obecného majetku 

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov so žiadosťou o prenájom obecného pozemku  

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Kšinná, EKN č. 1972. 

 

Uznesenie č. 7/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

neschvaľuje 

prenájom obecného pozemku parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu p. č. 1972, k.ú. 

Kšinná,  ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce Kšinná. 

 

 Hlasovanie:   ZA:     4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

10. Záver 

 

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

zastupiteľstva ukončila o 16:30 hod.  

 

V Kšinnej dňa 30.03.2020 

 

Zapísala: Ing. Božena Hollá 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

 

 

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


