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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, 

konaného dňa 30. júna 2022 o 18:00 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu v Kšinnej 

 

Prítomní: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  

Iveta Botková, Ľubomír Čukan, Viera Vojteková 

 

Prizvané: Ing. Božena Hollá – ekonómka obce 

                RNDr. Zuzana Tomková – hlavná kontrolórka 

 

Neprítomní: 

Bc. Miroslava Jedličková – poslankyňa obecného zastupiteľstva 

JUDr. Tatiana Botková – starostka obce 

Martin Hanko – poslanec obecného zastupiteľstva 

 

Ostatní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

 

1. Otvorenie  

Zasadanie obecného zastupiteľstva otvorila pani poslankyňa Iveta Botková, nakoľko sa pani 

starostka a ani jej zástupca nemohli z dôvodu choroby zúčastniť zastupiteľstva. Skonštatovala, že 

z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní 3 poslanci, a preto uznala zasadnutie obecného zastupiteľstva 

za uznášaniaschopné. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku zápisnice určila  Ing. Boženu Hollú. Za jej overovateľov určila poslancov OZ  

Vieru Vojtekovú a Ľubomíra Čukana. 

 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

Návrh na zloženie návrhovej komisie bol predložený nasledovne: 

 Predseda: Ľubomír Čukan 

Členovia: Viera Vojteková, Iveta Botková 

 

 

Uznesenie č. 11/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

A. Volí 

návrhovú komisiu v zložení:   Ľubomír Čukan - 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 

Predsedajúca uviedla na základe podkladov od pani starostky, že program rokovania bol poslancom 

zaslaný, taktiež bol zverejnený na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce. 

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice     

3) Voľba návrhovej komisie  

4)  Schválenie programu rokovania 

5)  Kontrola plnenia uznesení 

6)        Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kšinná 

7)        Záverečný účet obce Kšinná za rok 2021 

8)        Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2022 

9)        Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

10)      Úprava rozpočtu na rok 2022 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

11)      Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov obecného       

            zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022  

12)      Rozsah výkonu funkcie starostu 

13)      Žiadosť SZZP 

14)      Rôzne 

15)      Diskusia 

16)      Záver 

 

Uznesenie č. 12/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

program rokovania. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

  

Predsedajúca prítomným oznámila, že pani starostka zvolá v krátkom čase po uzdravení ďalšie 

zastupiteľstvo, a z tohto dôvodu navrhla, na základe návrhu pani starostky vypustiť body programu 11-

15.  

 

Uznesenie č. 13/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

vypustenie bodov 11 -15 z programu rokovania.  

Ostatné body sa prečíslujú podľa poradia. 

 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 
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Schválený program rokovania: 

1) Otvorenie  

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice     

3) Voľba návrhovej komisie  

4)  Schválenie programu rokovania 

5)  Kontrola plnenia uznesení 

6)        Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kšinná 

7)        Záverečný účet obce Kšinná za rok 2021 

8)        Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2022 

9)        Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

10)      Úprava rozpočtu na rok 2022 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

11)      Záver 

 

5. Kontrola plnenia uznesení  

       S plnením schvaľovacích uznesení oboznámila hlavná kontrolórka obce RNDr. Zuzana Tomková, 

ktorá uviedla, že uznesenia zo zasadnutí boli plnené priebežne a vecne v zmysle obsahu ako boli prijaté, 

pričom neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

 

Uznesenie č. 14/2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

správu o kontrole plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie:   ZA:     3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kšinná 

      Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných s jej odborným stanoviskom k návrhu záverečného 

účtu. Na záver uviedla, že je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa tohto zákona. Účtovná 

závierka za rok 2021 bola podľa hlavnej kontrolórky vykonaná podľa zákona o účtovníctve. Súčasne 

uviedla, že odporúča Obecnému zastupiteľstvu Kšinnej uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu 

obce Kšinná za rok 2021 výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 

 
 

Uznesenie č. 15/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Kšinná za rok 2021. 

 

Hlasovanie:   ZA:                 3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

 

7. Záverečný účet obce Kšinná za rok 2021 
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    Ekonómka obce oboznámila prítomných s tým, že návrh záverečného účtu obce Kšinná bol 

vyvesený na úradnej tabuli a súčasne zverejnený na webovom sídle obce ako aj na elektronickej úradnej 

tabuli dňa 2.6.2022 

 

 

 

Uznesenie č. 16/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje  

záverečný účet obce Kšinná a celoročné hospodárenie obce Kšinná za rok 2021 

bez výhrad 

- prebytok hospodárenia za rok 2021 vo výške 10 743,79 €. 

- tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia vo výške 10 743,79 €. 

 

 

 

Hlasovanie:   ZA:                 3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2022 

    Hlavná kontrolórka obce Kšinná oboznámila prítomných so  správou o kontrolnej činností za  I. 

polrok 2022.  

  

Uznesenie č. 17/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

berie na vedomie 

správu o plnení kontrolnej činnosti za 1. polrok 2022. 

 

 

Hlasovanie:   ZA:                 3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

  

 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

    Hlavná kontrolórka obce Kšinná oboznámila poslancov s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Kšinná na 2. polrok 2022. 

 

 

Uznesenie č. 18/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná  

schvaľuje 

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

 

 

Hlasovanie:   ZA:                 3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 
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   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

 

10. Úprava rozpočtu na rok 2022 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

       Ekonómka obce uviedla ktoré položky treba v rozpočte upraviť k 30.06.2022. Najmä sa to 

týka   zvýšenia príjmov pri správnych poplatkoch,  zvýšenie výdavkov pri dohode na opravu a údržbu 

miestnych komunikácií, nákupe suvenírovej bankovky a traktora.  

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 je prílohou zápisnice. 

 

 

Uznesenie č. 19/2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1/2022. 

 

 

Hlasovanie:   ZA:                 3 hlasy 

   PROTI:     0 hlasov 

   ZDRŽAL SA HLASOVANIA:   0 hlasov 

 

 

 11. Záver 

  Predsedajúca sa poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila 

o 18:35 hod. 

 

 

 

V Kšinnej dňa 30.06.2022 

 

 

Zapísala: Ing. Božena Hollá 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

 

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

                                                                     

 

Ľubomír Čukan                             .......................................................... 


