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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, 

konaného dňa 16. decembra 2021 o 18:00 hod vo veľkej sále kultúrneho domu v Kšinnej 

 

Prítomní:  

Starostka obce :  

JUDr. Tatiana Botková 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva: 

Iveta Botková, Martin Hanko, Viera Vojteková 

 

Prizvaná:  Ing. Božena Hollá 

 

Neprítomní: 

RNDr. Zuzana Tomková – hlavná kontrolórka 

Ľubomír Čukan- poslanec obecného zastupiteľstva 

Bc. Miroslava Jedličková – poslankyňa obecného zastupiteľstva 

 

Ostatní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

 

1. Otvorenie  

Zasadanie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce JUDr. Tatiana Botková, 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 OZ  Martina Hanku a Ivetu Botkovú. 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

Starostka obce preložila návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda: Martin Hanko 

Členovia:  Viera Vojteková, Iveta Botková 

 

Uznesenie č. 28/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Volí 

návrhovú komisiu v zložení:   Martin Hanko - predseda 

     Viera Vojteková - člen 

     Iveta Botková - 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. 2/2021 

7)        Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 

8)        Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023 a 2024 

9)        Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2021 

10)      Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022 

11)      Audit obce 

12)      Návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2019 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

13)      Žiadosť o odkúpenie pozemku  

14)      Žiadosť o sponzorský príspevok – Amatérska Meteorológia Slovenska o.z. 

15)      Rôzne 

16)      Diskusia 

17)      Záver 

 

 

Uznesenie č. 29/2021 

 

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 sa hlavná kontrolórka obce RNDr. Zuzana Tomková zo zdravotných dôvodov nemohla 

zúčastniť zastupiteľstva, požiadala o ospravedlnenie svojej neúčasti. Svoje podklady k zastupiteľstvu 

zaslala e-mailom. Starostka obce prečítala prítomným poslancom správu o kontrole plnenia uznesení.  

 

Uznesenie č. 30/2021 

 

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. 2/2021  

Ing. Božena Hollá oboznámila OZ a prítomných občanov s úpravami, ktoré treba v rozpočte 

k 31.12.2021 urobiť. Boli zvýšené náklady na autobusovú zastávku na polesí, navýšil sa drobný hmotný 

majetok, nakoľko sa zakúpila rozhlasová ústredňa ROZANA, treba navýšiť opravu a údržbu miestnych 

komunikácií. Dala sa doviezť asfaltová drť, ktorá sa použila na miestne komunikácie. Upravilo sa 

parkovisko pri TJ Kšinná. Navýšil sa aj rozpočet pri odvodnení KD, MŠ dostala jednorazovú dotáciu na 

respirátory a dezinfekčné prostriedky. Treba urobiť aj zmeny v dohodách na TJ, nakoľko TJ nefunguje. 

Rozpočtové opatrenie č.2/2021 je prílohou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 31/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 2/2021. 

 

Hlasovanie:   ZA:                3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

  

 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022  

Na základe podkladov od hlavnej kontrolórky, prečítala stanovisko k návrhu rozpočtu starostka 

obce. 

  

                                                           Uznesenie č. 32/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022. 

 

    

8. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023 a 2024, pozmeňovací návrh 

rozpočtu obce na rok 2022 

Starostka obce oboznámila prítomných, že návrh rozpočtu obce na rok 2022 a ako aj na roky 2023 

a 2024 bol zverejnený 1.12.2021 na web stránke obce, na úradnej tabuli ako aj na elektronickej úradnej 

tabuli obce. Žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu neboli písomne podané. Následne sa starostka 

spýtala, či sú nejaké pripomienky k návrhu rozpočtu. Poslanec OZ p. Hanko navrhol do rozpočtu 

zapracovať nákup traktora, z dôvodu, že  súčasný traktor už dosluhuje. Cenové ponuky na nový traktor 

boli cca 23 000 € a na použitý cca 13 000 € .  

 Návrh bol prednesený nasledovne: Znížiť materiál na zastávky o sumu 3 000 €, oponu do veľkej 

sály znížiť  o 7 000 € a nákup rúry do kuchyne KD  znížiť o 2000 €.  

 

 

Uznesenie č. 33/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

pozmeňovací návrh rozpočtu obce na rok 2022. 

 

Hlasovanie:   ZA:                 3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 
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Uznesenie č. 34/2021 

Obecné  zastupiteľstvo Kšinná 

schvaľuje  

rozpočet obce na rok 2022 v zmysle schválených pozmeňovacích návrhov. 

 

Hlasovanie:   ZA:                3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

Uznesenie č. 35/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

návrh rozpočtu obce  na roky 2023 a 2024. 

 

9. Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2.polrok 2021 

Starostka obce oboznámila prítomných so správou o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 2. 

polrok 2021.  

 

 

                                                           Uznesenie č. 36/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 2.polrok 2021. 

 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022 predniesla na základe 

podkladov od hlavnej kontrolórky starostka obce. 

 

Uznesenie č. 37/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kšinná na 1.polrok 2022. 

 

Hlasovanie:   ZA:                3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

11.  Audit obce Kšinná za rok 2020 

Starostka obce informovala prítomných, že dňa 19.10.2020 bol v obci Kšinná vykonaný pani Ing. 

Sylviou Augustínovou audit. Správa nezávislého audítora ako aj správa pre vedenie obce boli poslancom 

vopred predložené. Podľa pani audítorky, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie obce Kšinná k 31.decembru 2020 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 konštatuje, že obec 

konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  
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Uznesenie č. 38/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu pre vedenie obce k zisteniam  

z auditu za rok 2020. 

 

12. Návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Starostka obce informovala, že návrh VZN  bol zverejnený na web stránke obce, na úradnej tabuli 

a na elektronickej úradnej tabuli dňa 30.11.2021. 

K navýšeniu poplatku za komunálny odpad dochádza z dôvodov, že obec stále dopláca za odpad, ktorý 

je občanmi vyprodukovaný. Súčasne informovala prítomných o cenách za vývoz a manipuláciou so 

smetnou nádobou, vývoz veľkokapacitných kontajnerov, skládkovanie odpadu, množstve 

vyprodukovaného odpadu. 

 

Uznesenie č. 39/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa dopĺňa VZN  č. 1/2019 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

13. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Starostka obce informovala, že na predchádzajúcom zastupiteľstve bola predložená predmetná 

žiadosť, ktorá bola na návrh poslancov presunutá na dnešné zastupiteľstvo. 

 

Uznesenie č. 40/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A: berie na vedomie 

žiadosť MVDr. Pavla Daňa o odkúpenie časti pozemku obce Kšinná parc. č. KN E 1933/1, ostatná 

plocha, vedeného na LV č. 790 v  k.ú. Kšinná. 

B: ukladá 

obecnému úradu spracovať zámer na odpredaj časti pozemku obce Kšinná parc. č. KN E 1933/1, ostatná 

plocha, vedeného na LV č. 790 v k.ú. Kšinná v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie:   ZA:                 0 hlasov 

   PROTI:     3 hlasy 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

14. Žiadosť o sponzorský príspevok – Amatérska Meteorológia Slovenska o.z. 

 

Starostka obce uviedla, že na obecný úrad  bola doručená žiadosť organizácie Amatérska meterológia 

Slovenska o.z.  o sponzoring. Členom tejto organizácie je občan našej obce pán B. Opáth, ktorý 

prevádzkuje meteorologické stanice v našej obci a v horskej lokalite Čierny vrch. Zároveň p. Opáth 

prevádzkuje na sociálnej sieti Faccebook stránku Meteo Kšinná, kde sú prezentované meteorologické 

javy a namerané údaje z našej obce a lokality Čierny vrch.  V jeho pláne je pre rok 2022 aj vytvorenie 

web stránky o aktuálnom počasí pre obec Kšinná. 

Žiadosť Amatérskej meterológie Slovenska bola na základe výzvy obce doplnená, s tým že si obec 

dovoľujú požiadať o dotáciu v sume 800 € na projekt s názvom „Meterologická stanica Suchý vrch“ 



6 
 

ktorej cieľom by bolo monitorovanie klímy v chránenej krajinnej oblasti  Strážovské vrchy- Suchý vrch. 

Predpokladaný začiatok tohto projektu je Január 2022 a predpokladaný koniec je Marec 2022. 

 

Uznesenie č. 41/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 pre organizáciu Amatérska  meteorológia Slovenska o.z. vo výške 

400,00 Eur. 

 

Hlasovanie:   ZA:                3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

15. Rôzne 

 

Starostka obce 

- 16.10.2021 bol zber veľkoobjemového odpadu, pristavené boli dva kontajnery, ktoré boli 

zaplnené nasledovne:  1. kontajner- veľkoobjemový odpad -2,51 t 

              2. kontajner- drevený odpad-3,12 t. 

- 23.10.2021 bol zber železa, z obce sa nákladným automobilom odviezol všetok železný odpad 

do Rybian MRC Union, odovzdané 3,9 t. 

- poďakovala sa P.Hadvigovi a M. Adamcovi za kosenie cintorína, ktoré  bolo bez nároku na 

odmenu a na základe  vlastnej iniciatívy 

- dokončilo sa odvodnenie kultúrneho domu, navýšenie sumy v rozpočte o cca  1600 Eur 

- upravovali sa cesty drťou – pri evanjelickom kostole, parkovisko pri škôlke, cesta smerom ku 

K. Hudecovej, cintorín  Kšinná-   urobila sa  cestu smerom ku kontajneru ako aj parkovisko 

pred cintorínom, cintorín Závada- urobilo sa  parkovisko pred cintorínom a cesta na cintorín, 

budúci rok plánujeme pokračovať v úprave ciest drťou 

- urobila sa autobusová zastávka na polesí, ktorá ešte nie je celkom dokončená, chýba zasklenie, 

ktoré bude urobené ďalší rok 

- vďaka dotácií z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na obnovu vojnových 

hrobov sa obnovili dva hroby na cintoríne v Kšinnej: a to „Štvorhrob“  a hrob „Štefana Pavle“,  

a to tak že sa osadili nové pomníky na tieto hroby, plánujú sa podávať aj ďalšie žiadosti  o 

dotácie na vojnové hroby 

- 5.12.2021 sa v našej obci uskutočnil netradničný- bezkontaktný MIKULÁŠ- ktorý jazdil 

v požiarnom aute po obci Kšinná a časť Závada pod Čiernym vrchom a každému dieťaťu, ktoré 

čakalo za oknom, nechal  nádielku. Starostka obce sa poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali 

na príprave a realizácii tejto  akcie. 

- pokračuje sa v prácach na obecnom úrade a kultúrnom dome, natierajú sa dvere na WC, zakúpili 

sa a zmontovali regále do bývalej premietačky, z ktorej bol urobený sklad. 

 

16. Diskusia 

 

p. Hadvig 

- spýtal sa, prečo bola zamietnutá v rozpočte za rok 2022 opona na javisko v KD, spýtal sa, kedy 

sa začne robiť detské ihrisko pri MŠ, žiadal vysvetlenie prečo kde je veľa ľudí v rodine majú 

málo smetných nádob a niektorí majú viac smetných nádob 

 

p. Martin Hanko 

- vysvetlil p. Hadvigovi, že opona môže ešte počkať, ale v zime je traktor veľmi potrebný, 

nakoľko šoférovi je v nechránenej kabíne zima a preto treba brať traktor ako prioritu 

Starostka obce  
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- p. Hadvigovi odpovedala, že zmluva je už podpísaná a budúci rok sa bude detské ihrisko robiť; 

ďalej starostka vysvetlila, ako sa platí  za odpad : firme TEDOS platíme za vývoz každej smetnej 

nádoby, ale obci sa platí poplatok za TKO podľa členov domácnosti 

 

 

p. Viera Vojteková 

- odpovedala p. Hadvigovi, že kde je väčšia rodina, môžu požiadať o ďalšiu smetnú nádobu. 

 

p. E. Hanko 

- nesúhlasí s vybudovaním zberného dvora v časti Hrabovky, lebo tam bývajú rodiny a nechce, 

aby im pod oknami chodili kamióny 

 

p. P. Daňo 

- vysvetlil, že sami si cestu do Hraboviek upravili a teraz by tam mali chodiť kamióny. 

 

Starostka obce 

- vysvetlila p. Hankovi a p. Daňovi, že ešte nie je isté či sa bude budovať zberný dvor v Hrabovkách, 

je snaha ho vybudovať niekde, kde nebude nikomu vadiť, avšak je to problematické 

 

 

17.  Záver 

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

zastupiteľstva ukončila o 19,00 hod., popriala pekný zbytok večera a zaželala príjemné prežitie 

vianočných sviatkov v kruhu rodiny. 

 

 

 

V Kšinnej dňa 16.12.2021 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Božena Hollá 

 

 

 

Overovatelia: 

 

 

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

 

 

 

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


