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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, 

konaného dňa 30. marca 2021 o 17:00 hod vo veľkej sále kultúrneho domu v Kšinnej 

 

Prítomní:  

Starostka obce :  

JUDr. Tatiana Botková 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  

Iveta Botková, Ľubomír Čukan, Martin Hanko, Viera Vojteková 

 

Novozvolená poslankyňa: Bc. Miroslava Jedličková 

 

Prizvané:  RNDr. Zuzana Tomková 

                  Ing. Božena Hollá 

   

 

1. Otvorenie  

Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce JUDr. Tatiana Botková, konštatovala, že 

je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov 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 OZ  Ivetu Botkovú a Martina Hanku. 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

Starostka obce preložila návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda: Ľubomír Čukan 

Členovia:  Viera Vojteková, Martin Hanko 

 

Uznesenie č. 1/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Volí 

návrhovú komisiu v zložení:   Ľubomír Čukan - 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:                4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

 

4. Schválenie programu rokovania 

Starostka obce uviedla, že návrh programu rokovania obdržali poslanci v pozvánkach , taktiež bol 

tento zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovom sídle obce. Zverejnený program rokovania 

má 15 bodov , a to: 
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Program: 

1) Otvorenie  

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice     

3) Voľba návrhovej komisie  

4)  Schválenie programu rokovania 

5)  Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca 

6)        Sľub poslanca 

7)        Overenie zloženia sľubu poslankyne a správa mandátovej komisie 

8)        Odvolanie člena  inventarizačnej komisie 

9)        Doplnenie inventarizačnej komisie 

10)      Poverenie zástupcu starostu 

11)      Kontrola plnenia uznesení 

12)      Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020 

13)      Projekty obce 

14)      Rôzne 

15)      Záver 

 

 

Uznesenie č. 2/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

program rokovania. 

 

Hlasovanie:   ZA:     4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

5. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca 

Starostka obce oboznámila prítomných, že dňa 14.01.2021 sa Mgr. Ľubomír Adame písomne vzdal 

mandátu poslanca obce , aj členstva v komisii.  

Mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Kšinná mu zanikol dňa 14.01.2021 v súlade s § 25 ods. 

2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

V súlade s § 192 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

1. Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý 

získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade 

rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3. 

2. Nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej 

tabuli obce a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva. 

Osvedčenie podpisuje starosta obce. 

Náhradným kandidátom v zmysle Zápisnice miestnej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do 

obecného zastupiteľstva obce Kšinná podľa počtu získaných platných hlasov sa stala Bc. Miroslava 

Jedličková, ktorá získala najvyšší počet hlasov. 

Oznámenie starostky obce o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Obecného 

zastupiteľstva Kšinná bolo zverejnené na stránke obce a na úradnej tabuli dňa 25.01.2021. 

 

Uznesenie č. 3/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Konštatuje, 

že Mgr. Ľubomír Adame sa dňa 14.01.2021 písomne vzdal poslaneckého mandátu 
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B. Berie na vedomie 

uprázdnenie mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Kšinná Mgr. Ľubomíra Adame, zvoleného 

vo volebnom obvode č. 1. 

 

C. Vyhlasuje 

nastúpenie náhradníka Bc. Miroslavy Jedličkovej za poslankyňu vo volebnom obvode č. 1 

 

 

Hlasovanie:   ZA:     4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

6. Sľub poslanca  

Bc. Miroslava Jedličková  zložila sľub poslankyne do rúk starostky obce, čo potvrdila 

svojím podpisom. Následne jej starostka obce odovzdala Osvedčenie o zvolení za poslankyňu 

OZ. Pani Jedličková taktiež podpísala Čestné vyhlásenie o nezlučiteľností funkcií. Po zložení 

sľubu poslankyne Bc. Miroslavy Jedličkovej sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 5 poslancov. 
 

7. Overenie zloženia sľubu poslankyne a správu mandátovej komisie 

Mandátová komisia overila zloženie sľubu poslankyne Bc, Miroslavy Jedličkovej a taktiež ňou 

podpísané čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií. Potvrdili, že Bc. Miroslava Jedličková zložila 

zákonom predpísaný sľub a taktiež podpísala čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií. 

 

Uznesenie č. 4/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

konštatuje, že 

1. zvolená poslankyňa Obecného zastupiteľstva  obce Kšinná, Bc. Miroslava Jedličková zložila 

zákonom predpísaný sľub  poslankyne obecného zastupiteľstva. 

2. zvolená poslankyňa Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, Bc. Miroslava Jedličková podpísala 

čestné vyhlásenie o tom, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslankyne obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

8. Odvolanie člena inventarizačnej komisie 

Starostka obce informovala poslancov, že Mgr. Ľubomír Adame bol členom inventarizačnej 

komisie a z dôvodu, že sa vzdal mandátu poslanca obce ako aj členstva v komisiách  je potrebné ho 

z tejto komisie odvolať. 

Uznesenie č. 5/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

odvoláva 

Mgr. Ľubomíra Adame z členstva v inventarizačnej komisii. 

 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 
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9. Doplnenie inventarizačnej komisie 

Z dôvodu, že členovia inventarizačnej komisie sú poslanci OZ, navrhla starostka doplniť ako 

ďalšieho člena novozvolenú poslankyňu Bc. Miroslavu Jedličkovú. 

 

Uznesenie č. 6/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

volí 

Bc. Miroslavu Jedličkovú za člena inventarizačnej komisie. 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

10. Poverenie zástupcu starostu 

Z dôvodu, že poslanec a súčasne zástupca starostky Mgr. Ľubomír Adame sa vzdal poslaneckého 

mandátu, bolo potrebné poveriť nového zástupcu.  V súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov starostka  poverila poslanca Martina Hanka jej zastupovaním. Pán 

Martin Hanko poverenie za zástupcu starostky obce prijal. 

 

Uznesenie č. 7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

informáciu starostky obce o poverení Martina Hanku, poslanca obecného zastupiteľstva  zastupovaním 

starostky obce v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

11. Kontrola plnenia uznesení  

S plnením schvaľovacích uznesení oboznámila hlavná kontrolórka obce, ktorá uviedla, že uznesenia 

boli plnené pribežne a vecne v zmysle obsahu ako boli prijaté, pričom neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

Uznesenie č. 8/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

správu o kontrole  plnenia uznesení. 

   

 

 

12. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 

So správou o kontrolnej činnosti za rok 2020 oboznámila hlavná kontrolórka obce. 

 

 

Uznesenie č. 9/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

súhrnnú správu o  kontrolnej činnosti za rok 2020. 

 

13. Projekty obce 

 

Starostka obce oboznámila prítomných s aktuálnymi projektmi: 
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- Dotácia pre Materskú školu Kšinná vo výške 500,00 Eur- Múdre hranie. Projekt bol podaný, no 

finančné prostriedky sme nezískali 

- Bol podaný projekt na úpravu priestranstva pred kultúrnym domom cez Program obnovy 

dediny- čakáme na výsledok 

- Environmentálny fond- Triedený uber komunálneho odpadu- zakúpenie traktora- čakáme na 

výsledok 

- TSK- Deň hasičov- čakáme na výsledok 

- Plánujeme do polovice mája podať projekt cez MAS Strážovské vrchy na detské ihrisko. 

  

14.   Rôzne  

 

Starostka obce informovala, že : 

- k 31.03.2021 končí samosčítavanie obyvateľstva, k dátumu zastupiteľstva bolo sčítaných viac 

ako 88 % obyvateľov obce. Po tomto termíne nastupuje asistované sčítanie, 

- k separácii- v roku 2020 sme vyseparovali o cca 10 ton viac ako v roku 2019, čo je mierny 

pokrok, úroveň vytriedenia komunálnych odpadov máme 22,47 %. Sadzba poplatku pre rok 

2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu ( 20 03 

07) na skládku odpadov  v euro t-1 (platná od 1.3.2021 do 28.2.2022) je 27,- eur. 

- od 18. marca do 30. apríla 2021 prebieha zber biologicky rozložiteľného odpadu ( BRO ), a to 

konkrétne: haluziny, konárov z orezávky stromov, kríkov a tují 

- zamestnanci obce vymaľovali a vystierkovali premietaciu miestnosť, 

- zamestnanci obce vyčistili okolie kostolíka a teraz orezávajú stromy a kríky okolo ciest a 

chodníkov, 

- do  Materskej školy v Kšinnej bol zakúpený elektrický sporák, vysávač a rýchlovarná kanvica, 

- malotraktor BENYE je pokazený, treba zistiť, či sa  ešte dá opraviť, poprípade či sa oplatí do 

opravy investovať, alebo bude treba zakúpiť nový, 

- v mesiaci apríl budú zabezpečené veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad, t.j. bude jarný 

zber objemného odpadu 

 

Martin Hanko 

- výmery k daniam z nehnuteľnosti by bolo treba urobiť aj s parcelnými číslami 

- odpad, aj elektroodpad k materskej škole vozia hlavne cudzí, treba tam dať kameru -fotopascu. 

 

Ľubomír Čukan 

- bolo by dobré zriadiť v obci zberný dvor, zabezpečiť kontajnery na aerosoly, farby a spreje, 

- treba sa pustiť do opravy autobusových zastávok,  zakúpiť potrebný materiál - drevo a profil 

 

- hlavná kontrolórka povedala, že prezistí, či je možné v programe, ktorý využíva obec uvádzať 

na výmeroch aj parcelné čísla  

 

- starostka s poslancami sa dohodli, že autobusové zastávky preberú na najbližšej porade 

 

 

 

15. Záver 

V závere zasadania prišiel aj Mgr. Ľubomír Adame. Starostka obce JUDr. Tatiana Botková mu 

poďakovala za jeho vykonanú prácu pre obec a zaželala mu veľa úspechov v ďalšej práci.  Na záver 

poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila o 18.30 hod. 

 

V Kšinnej dňa 30.03.2021 

 

Zapísala: Ing. Božena Hollá 
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Overovatelia: 

 

 

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

 

 

 

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


