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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, 

konaného dňa 30. júna 2021 o 17:00 hod v malej sále kultúrneho domu v Kšinnej 

 

Prítomní:  

Starostka obce :  

JUDr. Tatiana Botková 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  

Bc. Miroslava Jedličková, Iveta Botková, Ľubomír Čukan, Martin Hanko, Viera Vojteková 

 

Prizvané:  RNDr. Zuzana Tomková 

                  Ing. Božena Hollá 

 

Neprítomní: 

RNDr. Zuzana Tomková  

 

Ostatní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

 

1. Otvorenie  

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

z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní 5 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 OZ  Bc. Miroslavu Jedličkovú a Martina Hanku. 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

Starostka obce preložila návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda: Iveta Botková 

Členovia:  Martin Hanko, Viera Vojteková 

 

Uznesenie č. 10/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Volí 

návrhovú komisiu v zložení:   Iveta Botková - predseda 

     Martin Hanko - člen 

     Viera Vojteková- 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:                5 hlasov 

   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)        Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2021 

7)        Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok  2021 

8)        Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kšinná 

9)        Záverečný účet obce Kšinná za rok 2020 

10)      Úprava rozpočtu na rok 2021 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

11)      Odvodnenie kultúrneho domu 

12)      Rôzne 

13)      Diskusia 

14)      Záver 

 

 

 

 

Uznesenie č. 11/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

program rokovania. 

 

Hlasovanie:   ZA:     5 hlasov 

   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. 12/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

správu o kontrole plnenia uznesení. 

 

 

 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2021 

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov so správou o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky za 1.polrok 2021.   
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Uznesenie č. 13/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

správu o  kontrolnej činnosti za I. polrok 2021. 

 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021 

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce na II. polrok 2021. 

 

Uznesenie č. 14/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kšinná na II. polrok 2021. 

 

Hlasovanie:   ZA:                5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

  

8.   Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kšinná za rok 2020 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kšinná za rok 2020 prečítala starostka  

obce. 

 

Uznesenie č. 15/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky  k záverečnému účtu obce Kšinná za rok 2020.  

 

Hlasovanie:   ZA:                5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

  

9. Záverečný účet obce Kšinná za rok 2020 

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

úradnej tabuli a súčasne zverejnený na webovom sídle obce dňa 01.06.2021. 

 

Uznesenie č. 16/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

schvaľuje 

záverečný účet obce Kšinná  a celoročné hospodárenie obce Kšinná za rok 2020 bez výhrad. 

-prebytok hospodárenia za rok 2020 vo výške 26.689,06 €. 

-tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia vo výške 26.689,06 €. 

 

 

Hlasovanie:   ZA:                5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

10. Úprava rozpočtu na rok 2021 – rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

Ing. Božena Hollá oboznámila obecné zastupiteľstvo a prítomných občanov s úpravami, ktoré treba 

v rozpočte k 30.06.2021 urobiť. Boli zvýšené náklady na testovanie na COVID-19, zakúpil sa osobný 

automobil  Škoda FABIA,  do kuchyne v kultúrnom dome sme zakúpili umývačku riadu, v materskej 
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škole pracovníci urobili klietku na drevo, v rozpočte sme nemali vyčlenené prostriedky na údržbu a 

prevádzku požiarneho automobilu IVECO a čerpadla. Toto sú väčšie položky, ktoré bolo treba upraviť. 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 je prílohou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 17/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1/2021. 

 

Hlasovanie:   ZA:                5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

11. Odvodnenie kultúrneho domu 

Starostka obce uviedla, že na základe vypracovaného projektu od  Ing. Mišinu, boli oslovené 3 firmy 

s predložením cenových ponúk na odvodenie zadnej strany kultúrneho domu. 

 

Uznesenie č. 18/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

A. Berie na vedomie 

cenové ponuky na odvodnenie kultúrneho domu. 

B. Schvaľuje 

odvodnenie kultúrneho domu. 

C. Odporúča 

- starostke obce vyžiadať si aktuálnu cenovú ponuku od spoločnosti RS Style s.r.o. IČO: 

36 329 614  bez položky - betónové oporné steny L, 

- uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou  RS Style s.r.o. IČO: 36 329 614 v súlade s aktuálnou 

cenovou ponukou 

 

Hlasovanie:   ZA:                5 hlasov 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

12. Rôzne 

 

Starostka obce 

- sčítanie obyvateľstva 2021 sa skončilo, sčítaných máme 93,98 %, t.j. 484 obyvateľov, 

k 1.1.2021 sme v obci mali evidovaných 489 obyvateľov, čiže malo by byť sčítaných 98,98% 

avšak z dôvodu, že v Registri obyvateľov SR, z ktorého sa predpokladané hodnoty sčítania 

sťahovali nie sú niektoré osoby,  ktoré zomreli odpísané, percento sčítania nám tak vyšlo nižšie, 

v súčasnosti pracujeme na odstránení nezrovnalostí 

- separácia za rok 2020 : 180, 71 ton odpadu sme vyprodukovali z tohto 40,61 ton sme 

vyseparovali, (t.j. o cca 10 ton viac ako v roku 2019) 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. 

- v súčasnosti sa separuje okrem základných zložiek odpadu, ako papier, sklo, plasty, aj olej, 

drobný elektroodpad, veľký elektroodpad, tonery do tlačiarne, batérie. 

- boli dané nové veľké kontajnery na papier a sklo pri Domov dôchodcov v Kšinnej, 

- zrušila sa skládku odpadu pri materskej škole, drevo pred škôlkou bude popílené a upratané do 

novovybudovanej klietky na drevo. 
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- Pokračuje sa  v jarnom a jesennom zbere veľkoobjemového odpadu 

- ďalej starostka uviedla, že tento rok sa v našej obci spolu testovalo 16x , 5x v spolupráci so 

spoločnosťou Váš lekár, s.r.o. (za 1 testovanie sme im zaplatili cca 1100 €) , nakoľko by  nás 

ďalšie testovanie dosť finančne zaťažilo, starostke obce sa podarilo vybaviť občianske 

združenie Emergency Support, o.z, ktorému sa za testovanie nič neplatilo. Občianske združenie 

v našej obci testovalo 11x  . 

- starostka obce sa poďakovala DHZ Kšinná za vykonanú prácu počas testovania 

- vykonané práce na kultúrnom dome a obecnom úrade: - natreté zárubne a dvere na premietačke, 

vystierkovanie a vymaľovanie dvier na premietačke, upratanie balkóna- vyčistenie 

a vymaľovanie podlahy, osadenie a vyčistenie sedadiel  

- Projekty: 

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

ktorý by slúžil na zber komunálneho odpadu  

• bol podaný projekt na škôlku- Múdre hranie- na získanie dotácie 500 € - neuspeli sme 

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

pred kultúrnym domom 

• Bol nám čiastočne schválený projekt na Obnovu vojnových hrobov, ktorý bol podaný 

v roku 2020 – schválené: štvorhrob a hrob Štefan Pavle. Dotácia vo výške 4.500,00 €  

• V súčasnosti sa pracuje na projekte na detské ihrisko- cez MAS Strážovské vrchy 

• Na Deň hasičov bola schválená dotácia 1000 € z TSK 

- ihrisko TJ Družstevník Kšinná sa dalo pomulčovať, doviezla sa nová hlina,  zasadila sa na ňom 

tráva, čistíme okolie, kvôli výmene oplotenia 

- p. Faltus si chce prenajať sklad obchodu v Závade pod Č.v., treba ho prizvať na ďalšie 

zasadnutie OZ. 

- ďalej sa starostka obce poďakovala občanom za pomoc pri individuálnom zbere odpadkov 

a čistenia prírody pri príležitosti Dňa Zeme 2021 ako aj Slovenskému zväzu zdravotne 

postihnutých  pri uprataní domu smútku a okolia cintorína 

-  

13. Diskusia 

 

p. Hadvig 

- ľudia sa pýtajú, prečo neboli Jánske ohne, keď v Bánovciach nad Bebravou boli celoslovenské 

cyklistické preteky s veľa návštevníkmi a taktiež sa otváralo Bánovské leto, kde bolo taktiež 

veľa návštevníkov, 

- prečo sa nezačali už robiť autobusové zastávky hlavne na Polesí, teda dolná zastávka. 

 

Diskusia o nekonaní Jánskych ohňov a konaní cyklistických pretekoch 

 

Starostka obce 

- zastávku na polesí bude robiť p. Jozef Krchlík s pomocou našich zamestnancov, ďalej uviedla, 

že materiál išiel rapídne hore a zastávky  budú stáť viac finančných prostriedkov ako sme 

predpokladali 

 

p. Škorcová 

- všetkým občanom v obci boli dané kompostéry, ale nie každý ho používa, preto by bolo treba 

tento stav skontrolovať obcou. 

 

Diskusia o odpadoch 

 

p. Adame 

- dostali sme peniaze na vojnové hroby a kedy ich začneme robiť. 

 

Starostka obce 

- vojnové hroby budeme ešte tento rok opravovať. 
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14. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila o 18.45 hod. a popriala pekný zvyšok večera. 

 

 

 

V Kšinnej dňa 30.06.2021 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Božena Hollá 

 

 

 

Overovatelia: 

 

 

Mgr. Miroslava Jedličková      .......................................................... 

 

 

 

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


