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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, 

konaného dňa 30. júna 2020 o 17.00 hod v malej sále kultúrneho domu v Kšinnej 

 

Prítomní:  

Starostka obce :  

JUDr. Tatiana Botková 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  

Iveta Botková, Ľubomír Čukan, Martin Hanko,  

 

Prizvaní:  

RNDr. Zuzana Tomková- hlavná kontrolórka 

 

Ing. Božena Hollá 

 

Neprítomní: 

Poslanci Obecného zastupiteľstva: 

Mgr. Ľubomír Adame, Viera Vojteková  

 

 

 

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 Ing. Boženu Hollú. Za jej overovateľov určila 

poslancov Ľubomíra Čukana a Martina Hanka.  

 

3. Voľba návrhovej komisie  

Starostka obce predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda: Iveta Botková 

Členovia:  Martin Hanko, Ľubomír Čukan 

 

Uznesenie č. 8/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Volí 

návrhovú komisiu v zložení:   Iveta Botková- predseda 

     Martin Hanko - 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:     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) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020 

7) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kšinná 

8) Záverečný účet obce Kšinná za rok 2019 

9) Úprava rozpočtu na rok 2020- Rozpočtové opatrenie č.1/2020 

10) Protest prokurátora Pd 60/20/3301-3 proti VZN č. 1/2012 o regulácii podnikateľskej 

činnosti a určení predaja a času prevádzky služieb v obci Kšinná 

11) Návrh na zrušenie uznesenia č. 57/2019 a schválenie nového uznesenia 

12) Izolácia zadnej časti kultúrneho domu 

13) Riešenie autobusovej zastávky-polesie  

14) Diskusia 

15) Záver 

 

Uznesenie č. 9/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

program rokovania. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

5.  Kontrola plnenia uznesení 

S plnením schvaľovacích uznesení oboznámila hlavná kontrolórka obce RNDr. Zuzana Tomková. 

Uznesenia zo zasadnutí boli plnené pribežne a vecne v zmysle obsahu ako boli prijaté, pričom neboli 

zistené žiadne nedostatky.  

 

Uznesenie č. 10/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení. 

 

6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020 

S návrhom plánu kontrolnej činnosti oboznámila prítomných hlavná kontrolórka obce RNDr. 

Zuzana Tomková. 

 

Uznesenie č. 11/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kšinná na II. polrok 2020. 

  

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 



3 
 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kšinná 

Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných s odborným stanoviskom k návrhu záverečného účtu. 

Na záver uviedla, že je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z.  

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa 

§ 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Účtovná závierka za rok 2019 bola 

podľa hlavnej kontrolórky vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Na koniec 

dodala, že odporúča Obecnému zastupiteľstvu  Kšinnej uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu 

obce Kšinná za rok 2019 výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 12/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečnému účtu obce Kšinná za rok 2019. 

 

8. Záverečný účet obce Kšinná za rok 2019 

Starostka obce oboznámila prítomných s tým, že návrh záverečného účtu obce Kšinná bol vyvesený 

na  úradnej tabuli a súčasne zverejnený na webovom sídle obce dňa 11.6.2020. 

 

 

Uznesenie č. 13/2020 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje  

záverečný účet obce Kšinná a celoročné hospodárenie obce Kšinná za rok 2019 bez výhrad. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

9. Úprava rozpočtu na rok 2020- Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s tým, že je potrebná úprava jednotlivých položiek 

v rozpočte. 

 

Uznesenie č. 14/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č.1/2020. 

 

 Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

10. Protest prokurátora Pd 60/20/3301-3 proti VZN č. 1/2012 o regulácii podnikateľskej činnosti 

a určení predaja a času prevádzky služieb v obci Kšinná 

Starostka obce prítomných informovala, že v rámci výkonu dozoru nad dodržiavaním zákonov 

a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy bola v mesiaci máj a jún 

2020 v našej obci vykonaná prokuratúrou v Bánovciach nad Bebravou previerka stavu zákonnosti pri 

určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb orgánmi územnej samosprávy 

v rámci ktorej bolo preskúmané Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2012. 
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Pri previerke bolo zistených viacero pochybení,  napr. dátumy boli v rozpore, boli uvedené nadbytočné 

veci zo zákona, ktoré ani nemajú byť súčasťou VZN, a súčasne tieto neboli ani aktuálne, ďalej sa vo 

VZN uvádzali rôzne duplicitné úpravy, nesprávne boli uvedené subjekty, ktoré  majú vykonávať 

kontrolnú činnosť. 

 

Uznesenie č. 15/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. prerokovalo 

protest prokurátora proti VZN obce Kšinná č. 1/2012 o regulácii podnikateľskej činnosti a určení 

predaja a času prevádzky služieb v obci Kšinná 

B. vyhovuje 

protestu prokurátora Pd 60/20/3301-3 proti VZN obce Kšinná č. 1/2012 o regulácii podnikateľskej 

činnosti a určení predaja a času prevádzky služieb v obci Kšinná. 

 

 

 Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

11. Návrh na zrušenie uznesenia č. 57/2019 a schválenie nového uznesenia 

V tomto bode starostka uviedla, že predmetné uznesenie sa týka žiadosti k výzve MAS Strážovské 

vrchy – na výstavbu detského ihriska. Z dôvodu, že sa starostka s poslancami na pracovnej porade  

dohodli  na inom mieste pre detské ihrisko, je potrebné zrušiť pôvodné uznesenie a schváliť nové. 

 

Uznesenie č. 16/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

ruší 

Uznesenie č. 57/2019 Obecného zastupiteľstva obce Kšinná zo 16.10.2019 

 

 Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

Uznesenie č. 17/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje  

-predloženie žiadosti k Výzve MAS Strážovské vrchy-podprogram 7.4. – na výstavbu detského ihriska 

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

910/2, zapísanú na LV č. 274, druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 1612 m2. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

12. Izolácia zadnej časti kultúrneho domu 

V tomto bode starostka uviedla, že zadná časť kultúrneho domu nie je zaizolovaná proti vlhkosti 

a pri silných dažďoch sa vytvárajú za kultúrnym domom kaluže, a preto je potrebné tento problém riešiť. 

Poslanec Martin Hanko navrhol osloviť v tejto veci p. Ing. Vladimíra Mišinu  aby vypracoval projekt 

odvodnenia kultúrneho domu. Ostatní prítomní poslanci s týmto návrhom súhlasili. 
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13. Riešenie autobusovej zastávky- polesie 

Starostka obce uviedla, že zastávka- polesie je v súčasnosti až v havarijnom stave a zo všetkých 

zastávok nachádzajúcich sa v našej obci je na tom najhoršie, jednak z dôvodu, že sa betónová časť 

rozpadá a jednak z dôvodu, že kovová konštrukcia je zhrdzavená a deravá. Starostka navrhla ako nový 

typ zastávky – drevenú s oknami z lexanu, pričom prítomným predložila aj fotodokumentáciu . Prítomní 

tento nový typ nenamietali. 

Poslanci uviedli, že by bolo dobré postupne vymeniť všetky zastávky v obci. 

 

14. Diskusia 

- Informovanie o prácach vykonaných v kultúrnom dome 

- Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku MŠ, vedúceho/vedúcej  ŠJ pri MŠ 

- fólie na okná- veľká sála 

- zamknutie brány na cintoríne 

- zrušenie veľkokapacitných kontajneroch na cintorínoch – v Kšinnej zostane len 1 

- TJ Družštevník Kšinná -jesenná- jarná časť 2020-2021 -nehrá 

- stromy na cintoríne 

 

15. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila o 18:15 hod.  

 

V Kšinnej dňa 30.06.2020 

 

Zapísala: Ing. Božena Hollá 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

 

 

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


