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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, 

konaného dňa 28. septembra 2021 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 

 

Prizvaná: Alena Rusňáková 

 

Neprítomní: 

Bc. Miroslava Jedličková - poslankyňa obecného zastupiteľstva 

RNDr. Zuzana Tomková – hlavná kontrolórka 

 

Ostatní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

 

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 Alenu Rusňákovú. Za jej overovateľov určila 

poslankyne Ivetu Botkovú a Vieru Vojtekovú. 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

Starostka obce preložila návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda: Martin Hanko 

Členovia:  Iveta Botková, Ľubomír Čukan 

 

Uznesenie č. 19/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Volí 

návrhovú komisiu v zložení:   Martin Hanko - 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 
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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)        Zmluva o dielo – odvodnenie kultúrneho domu 

7)        Zmluva o dielo – detské ihrisko Kšinná 

8)        Preplatenie dopravy SZZP 

9)        Obecný rozhlas 

10)      Žiadosť o odkúpenie pozemku 

11)      Zásady odmeňovania poslancov 

12)      Rôzne 

13)      Diskusia 

14)      Záver 

 

 

 

 

Uznesenie č. 20/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

program rokovania. 

 

Hlasovanie:   ZA:     4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

  

 

5. Kontrola plnenia uznesení  

Z dôvodu, že hlavná kontrolórka obce RNDr. Zuzana Tomková sa nemohla zúčastniť zastupiteľstva, 

požiadala o ospravedlnenie neúčasti. 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. 18/2021 bolo splnené. 

 

Uznesenie č. 21/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

správu o kontrole plnenia uznesení. 

 

 

 

6. Zmluva o dielo- odvodnenie kultúrneho domu 

Starostka obce v krátkosti priblížila obsah zmluvy o dielo. Zmluva o dielo bola poslancom vopred 

zaslaná na ich e-mail. 
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Uznesenie č. 22/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

Zmluva o dielo medzi obcou Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec, IČO: 00310638 ako objednávateľom 

a RS Style  s. r. o., 956 55 Dvorec 183, IČO: 36329614 ako zhotoviteľom, predmetom ktorej je realizácia 

stavby: ,,Odvodnenie kultúrneho domu Kšinná " v celkovej cene 5.187,70 EUR s DPH. 

 

 

Hlasovanie:   ZA:                 4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

7. Zmluva o dielo-detské ihrisko 

Starostka obce informovala prítomných, že verejné obstarávanie vyhrala spoločnosť Flora Servis 

Group s.r.o., ktorá poskytla najnižšiu cenovú ponuku.  Zmluva o dielo bola poslancom vopred zaslaná 

na ich e-mail. 

 

 

Uznesenie č. 23/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

Zmluvu o dielo medzi obcou Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec, IČO: 00310638 ako objednávateľom 

a Flora Servis Group s. r. o., Bednárová 10/16, 907 01 Myjava, IČO: 47892609 ako zhotoviteľom, 

predmetom ktorej je zhotovenie detského ihriska v Kšinnej v celkovej cene 17.612,00 EUR s DPH.  

 

Hlasovanie:   ZA:                 4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

 

8. Preplatenie dopravy SZZP 

 Starostka obce oboznámila prítomných, že dňa 26.7.2021 bola na obecný úrad doručená žiadosť zo 

Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Kšinnej ktorou žiadali o preplatenie dopravy na zájazd do 

Štúrova, ktorý sa konal dňa 7.8.2021. Doprava bola spolu vo výške 404 €. Ich žiadosti bolo vyhovené.  

  

Uznesenie č. 24/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

preplatenie dopravy Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých v Kšinnej za zájazd do Štúrova vo 

výške 404,- EUR. 

 

  

9. Obecný rozhlas 

  Starostka obce informovala prítomných, že od júla tohto roka má obecný úrad  zapožičaný na 

skúšku plánovací rozhlasový systém ROZaNA od spoločnosti MK hlas, od ktorej je zakúpený aj 

pôvodný rozhlas. Ďalej uviedla,  že ide  o plánovací rozhlasový systém, kde je možnosť si vopred nahrať 

zvukovú nahrávku a pustiť ju v čase aj keď nie je nikto fyzicky prítomný na obecnom úrade. Taktiež je 

možné sa pripojiť k rozhlasu aj mimo úradu a urobiť tak nahrávku.  
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Starostka ďalej oboznámila prítomných s ďalšími možnosťami, ktoré ponúka uvedený plánovací 

systém.  

 

- E- ROZaNA – hlas- teda možnosť vypočuť si oznamy obecného rozhlasu priamo vo svojom 

telefóne kedykoľvek a kdekoľvek- formát mp3 

 

 

Uznesenie č. 25/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

schvaľuje 

zakúpenie plánovacieho rozhlasového systému ROZaNA s príslušenstvom od spoločnosti MKhlas,        

s. r .o. Bernolákova 5, 083 01 Sabinov, IČO: 45352305. 

 

Hlasovanie:   ZA:                 4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

Starostka obce informovala prítomných, že dňa 20.9.2021 bola na obecný úrad doručená žiadosť 

od MVDr. Pavla Daňa o odkúpenie obecného pozemku parcely registra E 1933/1. Celá predmetná 

parcela má rozlohu 1050 m2, pričom p. Daňo by mal záujem len cca o 200 m2.  

Na základe návrhu poslancov, že predmetný pozemok by bol vhodný ako zberný dvor, žiadali 

poslanci o presunutie bodu na ďalšie rokovanie OZ. 

 

Uznesenie č. 26/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

schvaľuje 

presunutie bodu Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

 

Hlasovanie:   ZA:                 4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

11. Zásady odmeňovania poslancov 

 Starostka obce uviedla, že boli vypracované nové zásady odmeňovania poslancov, ktoré upravujú 

odmeňovanie za výkon činnosti poslanca. Za rokovanie obecného zastupiteľstva vo výške 20 € za 

zasadnutie. Za pracovné rokovanie poslancov obecného zastupiteľstva vo výške 10 € za zasadnutie. Za 

rokovanie stálej komisie poslancov obecného zastupiteľstva vo výške  15 € pre predsedu a 10 € pre člena 

komisie. Pre zástupcu starostky obce bola určená odmena 50 € mesačne. 

 

 

Uznesenie č. 27/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

schvaľuje 

zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

 

Hlasovanie:   ZA:                 3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   1 hlas 
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12. Rôzne 

Starostka obce informovala o tom, čo sa urobilo v obci od posledného zastupiteľstva  

 

Závada pod Čiernym vrchom 

-v Závade pri hasičovni sa natrelo zábradlie na moste 

- taktiež bola v Závade natretá ohrada okolo pamätníka, bol odstránený mach z betónov na ohrádke 

- V Závade na cintoríne sa osadila brána na cintoríne- na mieste kde bol predtým veľkokapacitný 

kontajner 

-v auguste sa  uskutočnila brigáda zameraná na čistenie potoka od náletových drevín  

- starostka obce sa poďakovala brigádnikom za ich vykonanú prácu 

 

Kšinná 

- pred obecným úradom sa osadil stojan na bicykle  

-upravili sa niektoré cesty s drťou, a to cesta do Hraboviek, v Závade oproti domu smútku, ďalej bola 

upravená cesta smerom do Petre dvora  

-pri p. Ivanišovej bola urobená rúra na odtekanie dažďovej vody, pôvodná rúra bola pravdepodobne pri 

rekonštrukcii cesty zasypaná 

- na cintoríne v Kšinnej a v škôlke sa obnovili lavičky 

- namaľovala sa obecná tabuľa ako aj informačné tabule pred kultúrnym domom 

- natreli sa zábradlia pri schodoch – pri obchode, pod starou farou a pod Jelenčíkovými 

- bola osadená pamätná tabuľa padlým v SNP na budove kultúrneho domu s obecným úradom. Táto 

tabuľa bola pri rekonštrukcii verejnej budovy zvesená z budovy obecného úradu, pričom keď starostka 

nastúpila do funkcie, zistila, že tabuľa je  poškodená- čiastočne z nej bolo odlomené. Obecný pracovník 

p. Hollý, opravil túto tabuľu tak, že jej poškodenie už skoro nie je ani nevidieť. Súčasne obnovil text na 

tejto tabuli zlatou farbou. 

- na cintoríne sa v novej časti buduje chodník z kociek 

-V sobotu dňa 14.8. sa uskutočnila spoločná brigáda- vykosenie potoka od kultúrneho domu, čistenie 

schodov pod starou farou, dňa 21.8. sa uskutočnila brigáda na futbalovom ihrisku- pred akciou deň 

hasičov 

-starostka obce poďakovala všetkým brigádnikom za ich pomoc pri vykonávaní týchto prác 

 

-ďalej starostka informovala, že sa začína pracovať na rekonštrukcii autobusovej zastávky na polesí, 

v mesiacoch október až november sa uskutoční jesenný zber veľkoobjemového odpadu, zber 

elektroodpadu a zber železného odpadu- presné termíny budú vopred oznámené. 

 

- projekty: 

• koncom roka 2020 bol podaný projekt v rámci výzvy Envirofond- na zakúpenie traktora, ktorý 

by slúžil na zber komunálneho odpadu-žiadosť  nebola schválená  

• v marci 2021 bol podaný projekt cez Program obnovy dediny na Revitalizáciu priestoru pred 

kultúrnym domom- žiadosť nebola schválená 

 

13. Diskusia 

 

p. Ľ. Čukan (poslanec) 

- treba na ihrisko zakúpiť chémiu na odpudzovanie divej zveri 

- čo sa bude diať s kanálom, ktorý pri silných dažďoch spôsobuje problémy občanom bývajúcich 

na polesí 

p. M. Hanko (poslanec) 

- čaká sa na cenovú ponuku     

p. L. Mišinová 

- vykosenie cintorínov, sú zarastené miesta medzi hrobmi 

Diskusia o úprave cintorínov 

 

p. J. Botka  

- zamestnanci málo robia, robia si čo chcú (kontrolovať ich) 
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Diskusia o zamestnancoch obce 

 

p. E. Ďuračková 

- čo s prístupovou cestou ku ním domov v Závade pod Č.v.,  

-  

Diskusia o probléme - cesta v Závade . 

 

Diskusia o cestách, kde by bolo potrebné nasypať drť. 

 

p. L. Mišinová 

- vypaľovanie suchej trávy, lístia, strašný dym po celej dedine, vyhlásenie, upozornenie občanov 

 

Diskusia o vypaľovaní suchej trávy, kompostéroch. Kosenie, pílenie dreva v nedeľu- požiadať občanov 

o ohľaduplnosť  

 

Diskusia o potrebe súdržnosti občanov ako bolo kedysi. 

 

p. A. Duchová 

- vybaviť kuchyňu v kultúrnom dome, aby mohla lepšie slúžiť na akcie, vyriešiť trúbu na pečenie 

 

Starostka obce uviedla, že postupne obnovuje  kuchynský inventár. Od jej nástupu sa  do kuchyne 

zakúpili- taniere, príbory, poháre, polievkové misy, nerezový stôl, umývačka riadu, podstavec pod 

umývačku riadu, varné kanvice, kovové regále ako aj ďalšie drobné kuchynské pomôcky. 

 

 

14. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila o 19.30 hod. a popriala pekný zvyšok večera. 

 

 

 

V Kšinnej dňa 28.09.2021 

 

 

Zapísala: Alena Rusňáková 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

                                                                     

 

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

 

 

 

 

 

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

 


