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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, 

konaného dňa 29. marca 2022 o 18:00 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 

 

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 

poslancov OZ Ľubomíra Čukana a Vieru Vojtekovú. 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

Starostka obce predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda: Martin Hanko 

Členovia: Iveta Botková, Ľubomír Čukan 

 

Uznesenie č. 1/2022 

 

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 

 

4. Schválenie programu rokovania 

Starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie nasledovný návrh 

programu rokovania : 

Program: 

1) Otvorenie  
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2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice     

3) Voľba návrhovej komisie  

4)  Schválenie programu rokovania 

5)  Kontrola plnenia uznesení 

6)        Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021 

7)        Miera triedenia odpadu 

8)        Žiadosti domovov dôchodcov 

9)        Verejné osvetlenie 

10)      Kúpna zmluva - traktor 

11)      Suvenírová bankovka 

12)      Akcie v obci 

13)      Rôzne 

14)      Diskusia 

15)      Záver 

 

 

Uznesenie č. 2/2022 

 

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. 3/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

správu o kontrole plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie:   ZA:     4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021 

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov so správou o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky za rok 2021.   

 

 

Uznesenie č. 4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 



3 
 

súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2021. 

 

Hlasovanie:   ZA:                 4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

7. Miera triedenia odpadu  

Starostka obce oboznámila prítomných, že  v  roku 2021 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 

166,76 ton odpadu, z toho bolo 108,91t  zmesový komunálny odpad, objemný odpad a iné biologicky 

nerozložiteľné odpady a 57,85t tvorili zložky komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť. Ďalej 

informovala, že oproti minulému roku sa  navýšila úroveň vytriedenia komunálnych odpadov o 12,22 

% , a tak sa bude  za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov 

platiť  od 1.3.2022 do 28.2.2023 -  22 € za tonu, t.j. o 5 € menej ako v období od 1.3.2021 do 28.2.2022, 

kedy sa platilo 27 € za tonu. 

Súčasne starostka informovala, že keďže sa podarilo vyseparovať viac ako 34 % z celkového množstva 

komunálneho odpadu v našej obci,  podala žiadosť o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu. 

Príspevok je možné použiť na účely odpadového hospodárstva. 

 

Uznesenie č. 5/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021. 

 

 

Hlasovanie:   ZA:                 4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

8. Žiadosti domovov dôchodcov  

Starostka obce informovala, že na obecný úrad boli doručené žiadosti domov dôchodcov 

o poskytnutie finančného príspevku. Ide o domovy dôchodcov, ktorých klienti sú občania  s trvalým 

pobytom v obci Kšinná.  Jedna žiadosť prišla  zo Strediska Evanjelickej DIAKONIE- Domov 

dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná a druhá žiadosť z Centra sociálnej starostlivosti 

Podhorie, n.o. z Krásnej Vsi.  

Uznesenie č. 6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

doručenie žiadosti domovov dôchodcov 

 

Hlasovanie:   ZA:                 4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

  

 

9. Verejné osvetlenie 

Starostka obce informovala, že od nového roka došlo k navýšeniu cien za elektrickú energiu. 

Predpokladané navýšenie v obci vychádza o cca 50 %, t.j. o cca 5 000 € za rok. Z tohto dôvodu  navrhla 

opatrenie za účelom zníženia spotreby elektrickej energie na verejnom osvetlení, a to vypínanie 

osvetlenia v nočných hodinách cca od 23:30 do 4:00 hodiny, t.j. podľa toho, ako jazdí autobusová 

doprava. Posledný autobus jazdí cca 23:00 a prvý cca 4:20. Na základe diskusie poslancov sa dohodlo, 
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že sa bude vypínať osvetlenie podľa návrhu starostky okrem noci z piatka na sobotu a zo soboty na 

nedeľu. 

 

Uznesenie č. 7/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

A: berie na vedomie 

návrh starostky obce na opatrenie za účelom zníženia spotreby elektrickej energie na verejnom osvetlení. 

 

B: schvaľuje 

vypínanie verejného osvetlenia v nočných hodinách, a to od 23:30 do 4:00 za účelom zníženia spotreby 

elektrickej energie, s výnimkou nočných hodín z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu. 

 

 

Hlasovanie:   ZA:                 4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

10. Kúpna zmluva - traktor 

Starostka obce oboznámila prítomných s výsledkami verejného obstarávania na nákup traktora pre obec 

Kšinná. Predložené boli 3 cenové ponuky, pričom najnižšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť 

AGROX, s. r. o., Partizánska 309, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 47 821 728.  

Poslanec Martin Hanko navrhol aby za  nový traktor bol zodpovedný pracovník obce Marek Mišák. 

 

Uznesenie č. 8/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A: berie na vedomie 

výsledky verejného obstarávania na nákup traktora pre obec Kšinná 

 

B: schvaľuje 

uzavretie zmluvy medzi obcou Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec, IČO: 00310638 ako kupujúcim 

a AGROX, s. r. o., Partizánska 309, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 47 821 728 ako predávajúcim, 

predmetom ktorej je Nákup traktora pre obec Kšinná, v celkovej výške 14.500,00 EUR s DPH. 

 

 

Hlasovanie:   ZA:                 4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

11. Suvenírová bankovka 

Starostka obce informovala prítomných, že tento rok si obec pripomína 670. výročie prvej písomnej 

zmienky o obci. Pán poslanec Martin Hanko prišiel s nápadom dať vyrobiť suvenírovú bankovku. 

Z tohto dôvodu boli oslovené 2 spoločnosti, ktoré sa venujú vydávaniu suvenírových bankoviek. Ide 

o spoločnosť MEMOEURO SK s. r. o., SNP 1321/39, 940 02 Nové Zámky IČO: 53272528 a spoločnosť 

Nunofia, s.r.o., Hviezdoslavova 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48170160, ktorá je držiteľom licencie 

a vydavateľom konceptu Euro Souvenir.  

 

Uznesenie č. 9/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

schvaľuje 
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objednanie a nákup suvenírovej bankovky od spoločnosti Nunofia s. r. o., Hviezdoslavova 30, 974 01 

Banská Bystrica, IČO: 48 170 160 v počte 5000 ks. 

 

Hlasovanie:   ZA:                 4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

12. Akcie v obci 

Starostka obce informovala o termínoch akcií, a to: 

30.4.2022 – stavanie mája 

25.6.2022-  spoločné kultúrne podujatie- Mikroregionálne slávnosti, výročie obce, Jánske ohne na 

futbalovom ihrisku  

30.7.2022-  jubilanti 

27.8.2022 - Deň hasičov 

Uznesenie č. 10/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

termíny akcií v obci. 

 

Hlasovanie:   ZA:                 4 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

13. Rôzne 

 

Starostka obce  

- uskutočnili sa dve brigády na cintoríne v Kšinnej, a to dňa 26.2. a 5.3.2022, ktoré boli zamerané na 

čistenie a zveľaďovanie cintorína a likvidácie drevín v okolí plotov- poďakovala sa  členom DHZ 

Kšinná ako aj  ďalším brigádnikom, ktorí sa zúčastnili brigády a pomohli v čistení cintorína 

- na cintoríne v Kšinnej boli vypílené problematické stromy-  (suchá lipa, smrek, a 4 smrekovce 

opadavé)- poďakovala sa Jankovi Adame 

- na cintoríne v Kšinnej a v Závade sa osadili novo vyrobené lavičky. 

- do kuchyne KD sa zakúpili nové šálky na kávu ( 100 ks) + na čaj (50 ks) + termosky 

- bola opravená podlaha na wc (dámskych aj pánskych) a taktiež aj na spoločnej chodbičke pre folklór, 

knižnicu a kotolňu 

- natierali sa dvere na wc, v kuchyni 

- osadili sa madlá na stenu do knižnice 

- bola podaná žiadosť na Fond na podporu umenia na rozšírenie knižničného fondu v obecnej knižnici 

v Kšinnej 

- poďakovala sa Zuzke Vargicovej za krásnu veľkonočnú výzdobu pred kultúrnym domom  

- 9.4.2022 sa uskutoční zber objemného odpadu. 

- potreba kamerového systému a výmena elektrických rozvodov  – ihrisko pri MŠ 

14.Diskusia 

 

 

p. Ducho J. 

- zle počuť pri ňom rozhlas, treba niečo urobiť 

- koľko stojí objednanie veľkokapacitného kontajnera 

- na poluží je maštaľ plná odpadu 

 

poslanec p. Hanko 

- maštaľ je vo vlastníctve JRD Uhrovec 
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Starostka obce 

- uviedla, že rozhlas je zosilnený, ale pôjde to  pri p. Duchu skontrolovať 

- uviedla koľko cca stojí vývoz veľkokapacitného kontajnera  z cintorína a taktiež vývoz 

objemného kontajnera    

       

p. Škorcová O. 

- bude k dispozícií obecný malotraktor s kultivátorom, resp. či sa zakúpi kultivátor 

 

Diskusia o obecnom traktore a o možnostiach rozrábania pôdy.  

 

p. Neština J. 

- budú sa upravovať prístupové cesty k domom 

 

Diskusia o tom kto potrebuje nasypať drť je potrebné sa nahlásiť sa na OÚ – vypracovať plán 

 

p. Klačková 

- neďaleko ich domu je zrekonštruovaná studnička ale je potrebné tam dosypať drť 

 

poslankyňa p. Vojteková 

- kedy bude doriešená opona na javisko  

 

Starostka obce  

- uviedla, že na predchádzajúcom zastupiteľstve sa riešila opona, s tým, že sa dohodlo, že tento 

rok sa zakúpi traktor, ktorý je potrebnejší  a budúci rok sa zrealizuje opona na javisko. 

-  

p. Vargic 

- akej farby bude opona 

Starostka obce  

- uviedla, že by navrhovala krémovú resp. hnedú oponu, aby bola zladená s kultúrnym domom, 

avšak zároveň dodala, že o farbe sa ešte len bude rozhodovať, bude predmetom diskusie  

-  

p. Vargic 

- odmietol návrh, aby bola opona zladená s novou rekonštrukciou KD a navrhuje zvoliť 

tmavomodrú alebo červenú farbu opony 

 

 

15. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila o 19:00 hod. . Všetkým popriala pekný zvyšok večera. 

 

 

 

V Kšinnej dňa 29.03.2022 

 

 

Zapísala: Alena Rusňáková 

 

 

 

Overovatelia: 

 

 

Iveta Botková                                                                           ........................................................... 
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Martin Hanko                  .......................................................... 


