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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, 

konaného dňa 16. decembra 2020 o 18:00 hod v malej sále kultúrneho domu v Kšinnej 

 

Prítomní:  

Starostka obce :  

JUDr. Tatiana Botková 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  

Iveta Botková, Ľubomír Čukan, Martin Hanko, Viera Vojteková 

 

Prizvané:  RNDr. Zuzana Tomková 

                 Ing. Božena Hollá 

 

Neprítomní: 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

Ľubomír Čukan, Mgr. Ľubomír Adame 

 

RNDr. Zuzana Tomková- hlavná kontrolórka 

 

 

1. Otvorenie  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce JUDr. Tatiana Botková, ktorá 

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 Vieru Vojtekovú a Martina Hanku. 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

Starostka obce preložila návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda: Iveta Botková 

Členovia:  Viera Vojteková, Martin Hanko 

 

Uznesenie č. 27/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Volí 

návrhovú komisiu v zložení:   Iveta Botková- predseda 

     Viera Vojteková - 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) Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

7)       Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

8)       Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 2023 

9)       Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2.polrok 2020 

10)     Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. Polrok 2021 

11)     Audit obce 

12)     Žiadosť Environmentálny fond 

13)     Návrh na prevod zostatku technického zhodnotenia „Zdravotného a sociálneho  

          zariadenia“ v obci Uhrovec zo Združenia obcí Uhrovská dolina obci Uhrovec 

14)     Diskusia 

15)     Záver 

 

 

Uznesenie č. 28/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

program rokovania. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

5. Kontrola plnenia uznesení  

Z dôvodu, že hlavná kontrolórka obce RNDr. Zuzana Tomková je v karanténe, požiadala 

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

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

hlavnej kontrolórky neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

Uznesenie č. 29/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

správu o kontrole plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 
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6. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

Starostka obce odovzdala slovo Ing. Božene Hollej, samostatne odbornej referentke. Ing. Hollá 

informovala prítomných poslancov o jednotlivých zmenách v položkách rozpočtu. Rozpočtové 

opatrenie č. 2/2020 je prílohou zápisnice. 

   

Uznesenie č. 30/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 2. 

 

 Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

   

  

 

7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k návrhu rozpočtu na rok 2021 

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s odborným stanoviskom hlavnej kontrolórky 

k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 31/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

 

 

8.  Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023 

Starostka obce uviedla, že návrh rozpočtu obce na rok 2021 a ako aj na roky 2022 a 2023 bol 

zverejnený 1.12.2020 na úradnej tabuli obce ako aj na stránke obce. Žiadne pripomienky k návrhu 

rozpočtu neboli písomne podané. Na obecnom zastupiteľstve však boli podané ústne pripomienky, ktoré 

boli vzápätí prekonzultované. Z tohto dôvodu, dala starostka hlasovať o návrhu rozpočtu obce s už aj 

prerokovanými zmenami. 

 

Uznesenie č. 32/2020 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

návrh rozpočtu obce na rok 2021. 

 

 

 Hlasovanie:   ZA:     3 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

Uznesenie č. 33/2020 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

návrhy rozpočtu výhľadovo na rok 2022 a 2023. 
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9. Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2.polrok 2020 

Správu o plnení kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 2.polrok 2020 prečítala starostka obce. 

 

Uznesenie č. 34/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

správu o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2.polrok 2020. 

 

 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2021 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2021 prečítala starostka obce. 

 

Uznesenie č. 35/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Kšinná 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

11. Audit obce 

Starostka obce informovala prítomných, že dňa 08.10.2020 bol v obci Kšinná vykonaný audit pani 

Ing. Sylviou Augustínovou. Správa nezávislého audítora ako aj záverečný list audítora vedeniu obce 

boli poslancom vopred predložené. Starostka obce len v krátkosti uviedla, že podľa názoru pani 

audítorky priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Kšinná 

k 31.decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu  podľa zákona 

č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na základe overenia dodržiavania 

povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu 

v znení neskorších predpisov pani audítorka konštatovala, že obec konala v súlade s požiadavkami 

zákona o rozpočtových pravidlách.  

 

Uznesenie č. 36/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

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

 

12.   Žiadosť Environmentálny fond 

Starostka obce uviedla, že spoločnosť Gemini Group s. r. o., predložila najnižšiu ponuku na 

vypracovanie žiadosti. Na základe dohody na poslednom zastupiteľstve, starostka poverila túto 

spoločnosť o vypracovanie žiadostri o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021,  oblasť: Rozvoj 

odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov-činnosť C1: Triedený zber 

komunálneho odpadu- 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.  

Uznesenie č. 37/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 z Environmentálneho 

fondu, činnosť: C1: Triedený zber komunálneho odpadu na realizáciu projektu s názvom: 
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„Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Kšinná z dôvodu zabezpečenia efektívneho 

zberu komunálneho odpadu“, ktorý je realizovaný obcou Kšinná  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a žiadanou dotáciou, čo 

predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

13.  Návrh na prevod zostatku technického zhodnotenia „Zdravotného a sociálneho zariadenia“ 

v obci Uhrovec zo Združenia obcí Uhrovská dolina  obci Uhrovec 

 

Starostka obce prečítala dôvodovú správu. 

 

Dôvodová správa:  

Obce mikroregiónu Uhrovskej doliny (združenie) sa  uchádzali o finančný príspevok z rozpočtu 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zriadenie Útulku pre osamelých a Núdzového 

bývania. Nakoľko združenie nevlastnilo žiadnu nehnuteľnosť na realizáciu projektu, budovu poskytla 

na základe nájomnej zmluvy Obec Uhrovec. 

Združenie  získalo dotáciu v roku 2009 a 2010 vo výške 171 177,80 €. Podmienkou získania dotácie 

však bola aj spoluúčasť žiadateľa. Keďže združenie nedisponovalo  potrebnou výškou finančných 

prostriedkov, spoluúčasť v sume 33 429,83 € bola v plnej výške uhradená z rozpočtu obce Uhrovec. 

Realizáciou projektu bolo investované do obecného majetku a   došlo k technickému zhodnoteniu 

budovy vo vlastníctve obce Uhrovec. 

V zmysle platnej legislatívy bolo technické zhodnotenie odpisované od decembra 2009 do konca 

roka 2014 vo výške daňových odpisov, t. j. doba odpisovania bola 20 rokov. Po zmene zákona o dani 

z príjmov je technické zhodnotenie od 1. 1. 2015 odpisované v ročnej výške 1/40 obstarávacej ceny.  

Pôvodný zámer a cieľ projektu sa nenaplnil. Z dôvodu zmeny legislatívy v neprospech samospráv 

nie je možné získať ďalšie dotácie na zabezpečenie prevádzky zariadenia. Vzhľadom na nepriaznivý 

vývoj verejných financií sa nepredpokladá, že obce by zo svojich rozpočtov boli schopné zabezpečiť 

financovanie prevádzky takéhoto zariadenia.   

Z tohto dôvodu ako aj z dôvodu, že  technické zhodnotenie bolo spolufinancované výhradne 

z rozpočtu obce Uhrovec a obec je aj vlastníkom budovy, navrhujeme aby investícia bola prevedená do 

majetku obce Uhrovec, ktorá bude pokračovať v jej odpisovaní až do úplného odpísania obstarávacej 

ceny.  

Podmienkou odovzdania investície do majetku obce Uhrovec je schválenie prevodu zostatkovej ceny 

technického zhodnotenia nehnuteľností z majetku združenia v prospech obce Uhrovec  obecným 

zastupiteľstvom členských obcí. 

 

Uznesenie č. 38/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kšinná 

 

I. prerokovalo 

návrh na prevod technického zhodnotenia „Zdravotníckeho a sociálneho zariadenia“  Obce Uhrovec zo  

Združenia obcí Uhrovská dolina Obci Uhrovec, 
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II. schvaľuje  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

s poukazom na § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

prevod zostatkovej ceny technického zhodnotenia nehnuteľnosti „Zdravotníckeho a sociálneho 

zariadenia“ , súp.č.213  v  Obci Uhrovec,  parc. č. 12/1 - zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV 

č. 548, v celkovej sume 127 310,30 € z majetku Združenia obcí Uhrovská dolina v prospech Obce 

Uhrovec 

s účinnosťou od 1.1.2021, 

 

III. poveruje  

výkonný výbor  Združenia obcí Uhrovská dolina  

realizovať prevod technického zhodnotenia nehnuteľnosti „Zdravotníckeho a sociálneho zariadenia“ 

zo Združenia obcí Uhrovská dolina  v sume 127 310,30 € v prospech Obce Uhrovec 

 

Termín: január 2021 

Zodpovedný: predseda a podpredseda výkonného výboru združenia obcí 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

14.  Diskusia 

Starostka informovala o vykonaných prácach v budove obecného úradu a kultúrneho domu, a to: 

- vystierkovanie a vymaľovanie archívu, zakúpenie a montovanie nových regálov, natretie dverí archívu 

- vystierkovanie a vymaľovanie miestnosti pod povalou, natretie schodov, natretie dverí 

- vymaľovane rozvodne, zakúpenie  a  montovanie nových regálov v rozvodni 

 

Ďalej starostka  informovala, že: 

- vynaložené náklady na testovanie na COVID-19 boli preplatené v plnej výške. 

- na jesenný zber objemného odpadu  boli dobré ohlasy, vyzbieraný odpad bol v hmotnosti 6,16 t 

- odstránil sa jeden  kontajner so železným odpadom, ktorý sa nachádzal oproti  budove škôlky – 

železný odpad  bol v hmotnosti 1450 kg 

- Mikuláš – 6.12.2020- bol uskutočnený za dodržania protipandemických opatrení 

- plánuje seniorom v rámci projektu „Koľko lásky“ rozdávať krabice s vianočným prekvapením 

- do materskej školy je  potrebné zakúpiť nový sporák 

 

15. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila o 18:45 hod. 

 

V Kšinnej dňa 16.12.2020 

 

Zapísala: Ing. Božena Hollá 

 

Overovatelia: 

 

 

Viera Vojteková            .......................................................... 

 

 

 

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


