
Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 1/2018 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
obce Nižná Boca zo dňa 26.1.2018 

 
K bodu: schválenie programu zasadnutia 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca podľa § 11, ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení vznp. 
schvaľuje navrhnutý program rokovania  všetkými hlasmi. 
 
Za:    Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, Ing. P. Matejko 
Proti:    0 
Zdržali sa:   0 
 
 
Uznesenie podpísané v Nižnej Boci dňa 29.1.2018 
 
         Mgr. Silvia Skusilová, starostka, v.r.  
         

 
Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 2/2018 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 obce Nižná Boca zo dňa 26.1.2018 
 
K bodu: určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca podľa § 11, ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení vznp. 
berie na vedomie určenie zapisovateľky – Marcely Herichovej a overovateľky zápisnice – Ing. Evy 
Lániovej. 
Za:    Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, Ing. P. Matejko 
Proti:    0 
Zdržali sa:   0 
 
Uznesenie podpísané v Nižnej Boci dňa 29.1.2018 
 
          Mgr. Silvia Skusilová , starostka v.r. 
         

 
 
 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 3/2018 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
obce Nižná Boca zo dňa 26.1.2018 

 
 
K bodu: kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2017 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca podľa § 11, ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení vznp. 
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 
 
Za:    Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, Ing. P. Matejko 
Proti:    0 
Zdržali sa:   0 
 
 
Uznesenie podpísané v Nižnej Boci dňa  29.1.2018 
 
           
        Mgr. Silvia Skusilová , starostka v.r. 

 
 



Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 4/2018 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
obce Nižná Boca zo dňa 26.1.2018 

 
K bodu: Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017 a Správa z vykonanej      
kontroly plnenia uznesení OZ Nižná Boca za rok 2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca podľa § 11, ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení vznp. 
berie na vedomie  Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017 a Správu z vykonanej 
kontroly plnenia uznesení OZ Nižná Boca za rok 2017 vykonanej v súlade so so zákonom č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení vznp. 
 
Za:    Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, Ing. P. Matejko 
Proti:    0 
Zdržali sa:   0 
 
 
Uznesenie podpísané v Nižnej Boci dňa  29.1.2018        
  
 
        Mgr. Silvia Skusilová , starostka v.r. 
 
 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 5/2018 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
obce Nižná Boca zo dňa 26.1.2018 

 
K bodu: Schválenie návrhu na výmaz subjektu Miestny národný výbor Nižná Boca z obchodného     
registra. 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca: 

a) berie na vedomie Upozornenie Okresného súdu Žilina, oddelenie obchodného registra, spisová 
značka 26Exre/123/2017 zo dňa 05.01.2018 na skutočnosť, že v obchodnom registri Okresného súdu 
v Žiline, v oddieli Pšn, vo vložke číslo 10028/L je zapísaný subjekt Miestny národný výbor Nižná 
Boca, ktorý bol pôvodne ako drobná prevádzkareň vedený v podnikovom registri podľa 
Hospodárskeho zákonníka. Podľa § 28 a 31 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bol zrušený 
zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch a na obce prešla pôsobnosť, ktorá do účinnosti zákona 
č. 369/1990 Zb. patrila podľa osobitných predpisov miestnym a mestským národným výborom, ak 
ich osobitný zákon nezveril orgánom štátu. Vzhľadom k uvedenému je potrebné, aby Obec Nižná 
Boca ako právny nástupca (zriaďovateľ) zapísaného subjektu  podal návrh na Okresný súd v Žiline 
na výmaz tohto subjektu z obchodného registra s doložením rozhodnutia obecného zastupiteľstva o 
zrušení miestneho národného výboru bez právneho nástupcu.  

b) schvaľuje v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z.z. O obchodnom registri a v súlade s 
ustanovením § 11 ods. 4 psím. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, v spojení s § 21 ods. 1 a ods. 13 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zrušenie 
subjektu Miestny národný výbor Nižná Boca, ktorý je zapísaný v obchodnom registri Okresného 
súdu v Žiline, v oddiel Pšn, vo vložke číslo 10028/L (pôvodne zapísaný ako drobná prevádzkareň v 
podnikovom registri) bez právneho nástupcu.  

c) odporúča starostke obce, ako osobe oprávnenej konať v mene Obce Nižná Boca, aby podala návrh 
na výmaz tohto subjektu z obchodného registra a vykonala všetky potrebné úkony s vecou súvisiace, 
najneskôr do 30-tich dní od dňa prijatia tohto uznesenia.  

 
Za:    Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, Ing. P. Matejko 
Proti:    0 
Zdržali sa:   0 
 
Uznesenie podpísané v Nižnej Boci dňa 29.1.2018         
        Mgr. Silvia Skusilová , starostka v.r. 

 



Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 6/2018 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
obce Nižná Boca zo dňa 26.1.2018 

K bodu: rôzne  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca: 
Schvaľuje podľa § 9a, ods. 9  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. zámer prenajať majetok obce - 
nebytový priestor –  kancelária, nachádzajúca sa v budove Obecného úradu so súpisným číslom 3, postavenej 
na parc. č. 1963/2, zapísanej na LV č. 495 v kat. úz. Nižná Boca, celková výmera prenajímanej plochy je 
18,25 m2   na účely prevádzkovania kancelárie firmou Forest Consulting Slovakia, spol. s r.o. zastúpená Ing. 
Róbertom Gombárikom, Nižná Boca 3, 032 34 Malužiná v sume 240,-  EUR / rok.  
 
 
Za:    4 - Ing. E. Lániová, Ing. Matejko,  Mgr. Adamov, M. Herichová 
Proti:   0 
Zdržali sa:  0 
 
 
Uznesenie podpísané v Nižnej Boci dňa 29.01.2018 
 
          Mgr. Silvia Skusilová, v.r. 
                       starostka  

 


