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Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kšinná, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 07.12.2018 o 18:00 hod vo veľkej zasadačke kultúrneho domu v 

Kšinnej 

 

Prítomní: Ing. Miroslav Tuchyňa, starosta obce 

  JUDr. Tatiana Botková, novozvolená starostka obce 

 

Poslanci: Mgr. Ľubomír Adame, Vladimír Botka, Martin Hanko, Milan Pavle, Viera 

Vojteková 

 

Novozvolení poslanci: Mgr. Ľubomír Adame, Iveta Botková, Ľubomír Čukan, Martin 

Hanko, Viera Vojteková 

  

   Hostia: Juraj Botka,  predseda miestnej volebnej komisie 

   Ing. Božena Hollá, zapisovateľka miestnej volebnej komisie 

 

Verejnosť: podľa prezenčnej listiny 

  

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Miroslav Tuchyňa, starosta obce a privítal 

prítomných. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  

Zapisovateľka: Viera Vojteková 

Overovatelia:   Mgr. Ľubomír Adame 

                      Martin Hanko 

 

K bodu 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ 

Predseda miestnej volebnej komisie Juraj Botka oboznámil poslancov a všetkých prítomných s 

výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Kšinná, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018. Do 

zoznamu voličov bolo celkom zapísaných 415 voličov. Počet zúčastnených voličov 313. Volebná účasť 

vo voľbách bola 75,4 % . Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 

309. Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu 310. Starostkou obce Kšinná bola na nové 

volebné obdobie zvolená JUDr. Tatiana Botková, nezávislá kandidátka, s počtom platných hlasov 206 

hlasov. Druhým kandidátom na starostu obce Kšinná bol Ing. Miroslav Tuchyňa, nezávislý kandidát, 

ktorý získal 80 hlasov. Tretím kandidátom na starostu obce Kšinná bol Ivan Hrubý, ktorý získal 24 

hlasov. 

Ďalej prečítal mená poslancov, ktorí boli zvolení do obecného zastupiteľstva: 

1. Ľubomír Čukan, Slovenská národná strana- 227 hlasov 

2. Iveta Botková, SMER-sociálna demokracia -186 hlasov 

3. Martin Hanko, Slovenská národná strana  -183 hlasov 

4. Viera Vojteková, nezávislá kandidátka - 168 hlasov 
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5. Ľubomír Adame, Slovenská národná strana - 160 hlasov 

 

Náhradníčka: 

1. Miroslava Jedličková, nezávislá kandidátka – 119 hlasov 

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígní a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadania novozvoleného starostom  

Novozvolená starostka obce JUDr. Tatiana Botková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce bez 

výhrad. Po zložení sľubu jej bolo odovzdané osvedčenie o zvolení za starostu obce Kšinnej. Následne 

jej boli odovzdané insígnie a ujala sa vedenia ustanovujúceho zasadnutia. 

K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ 

V zmysle metodického pokynu prečítala sľub poslanca starostka obce JUDr. Tatiana Botková, všetkých 

5 poslancov ho následne potvrdilo svojim podpisom bez výhrad. Po zložení sľubu poslancov OZ im 

bolo odovzdané osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva v obci Kšinnej.  

K bodu 6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

Novozvolená starostka obce JUDr. Tatiana Botková vystúpila so svojím prejavom. Na úvod sa 

poďakovala všetkým občanom, ktorí ju podporili svojim hlasom. Ďalej uviedla, že práca pre obec je 

tímová práca a preto je potrebné  na rozvoji obce pracovať spoločne s poslancami, miestnymi 

organizáciami a taktiež aj  občanmi obce. 

K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

Novozvolená starostka obce konštatovala, že z celkové počtu 5 poslancov je na dnešnom ustanovujúcom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva prítomných 5 poslancov a preto uznala toto zasadnutie za spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. 

Starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie nasledovný návrh programu 

rokovania: 

Program: 

1. Otvorenie zasadania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení 

novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadania novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania OZ 

8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadania OZ 

9. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich 

predsedov 

10. Určenie platu starostu obce 

11. Diskusia 

12. Záver zasadania – uznesenie. 
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Uznesenie č. 93 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

program rokovania. 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

K bodu 8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ  

Starostka obce navrhla za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva poslankyňu Vieru Vojtekovú. Súčasne sa menovanej poslankyne spýtala, či súhlasí 

s týmto návrhom.  

Uznesenie č. 94 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

podľa §12 ods.2,3,5 a 6 Zákona o obecnom zriadení 

poveruje 

poslankyňu Vieru Vojtekovú za podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona o obecnom zriadení 

zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 
 

K bodu 9. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Návrh na zriadenie komisí a voľba 

ich predsedov 

Návrh na zloženie jednotlivých komisií potrebných pre dohľad nad priebehom dnešného ustanovujúceho 

zasadnutia a v súlade s ustanoveniami Zákona o obecnom zriadení predniesla starostka JUDr. Tatiana 

Botková. Súčasne sa o slovo prihlásil poslanec Mgr. Ľubomír Adame, ktorý navrhol aby bola zriadená 

aj komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

Uznesenie č. 95 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Volí 

mandátovú komisiu v zložení:  Martin Hanko- predseda 

     Iveta Botková- člen 

     Viera Vojteková- člen 

 

návrhovú komisiu v zložení:   Ľubomír Čukan- predseda 

     Iveta Botková- člen 

     Mgr. Ľubomír Adame – člen 

 

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

 

     Ľubomír Čukan- Slovenská národná strana –predseda 

     Iveta Botková, SMER-sociálna demokracia- člen 



 

4 
 

     Viera Vojteková, nezávislá kandidátka- člen 

 

 

B. Ukladá 

mandátovej komisii 

- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného 

zastupiteľstva kontrolou úplnosti podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu 

- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľnosti funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených 

funkcionárov 

- a podať o výsledku správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva 

 

návrhovej komisii 

-sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania 

návrhy uznesení,  

 

komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

-prijímať písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004. V 

prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požadovať od starostu vysvetlenia 

- predkladať  obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 

- udeľovať výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov 

uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona 

 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

Zriadená mandátová komisia overila zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a zloženie sľubu 

poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti podpisov pod textom zákonom 

predpísaného sľubu. Zároveň skontrolovala čestné vyhlásenia o nezlučiteľnosti funkcií s postom starostu 

obce či poslanca obecného zastupiteľstva. Správu o výsledku svojej činnosti predniesol predseda 

prítomným. Poslanci vzali na vedomie a konštatovali: 

Uznesenie č. 96 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Berie na vedomie 

- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

- predloženú správu mandátovej komisie 

B. Konštatuje: 

- novozvolená starostka obce JUDr. Tatiana Botková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce 

- novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: 

 Ľubomír Čukan 

 Iveta Botková 

 Martin Hanko 

 Viera Vojteková 

 Ľubomír Adame 

 zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 
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K bodu 10. Určenie platu starostu obce  

Návrh na zvýšenie platu nebol predložený, a preto sa v tomto bode nehlasovalo. 

Starostke prináleží plat podľa zákona. 

K bodu 11. Diskusia 

K bodu 12. Záver zasadania-uznesenie 

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

zastupiteľstva ukončila o 19:00 hod. 

 

V Kšinnej dňa 07.12.2018 

 

 

 

 

Zapísala: Viera Vojteková 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

 

 

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

 

 


