
Zápisnica 
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného 

dňa 31.03. 2017 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ 
 
Prítomní poslanci:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 

1.   Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia 
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
3.   Kontrola plnenia uznesení 
4.   Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóry na 1.polrok 2017  
5.   Schválenie rozpočtového opatrenia 
6.   Zriadenie stálej komisie pre kultúru a šport, menovanie členov komisie a vymedzenie 
      náplne práce komisie  
7.   Rôzne 
8.   Ukončenie  

 
Ad 1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej iba OZ/ zahájila a viedla starostka obce.  
Konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní štyria poslanci, a preto ho v zmysle § 12 a 13 Zák. 
369/90 Zb. o obecnom zriadení prehlásila za uznášania schopné. Ospravedlnila hlavnú 
kontrolórku obce. Program zasadnutia  poslanci schválili všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 
12/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, 
zdržal sa 0) 
 
Ad 2/ Za overovateľa zápisnice bol určený  Ing. T. Hellebrandt, za zapisovateľku zasadnutia 
OZ bola určená starostkou  Zuzana Matejková. Návrh na uznesenia zapíše Z. Matejková. 
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 
13/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, 
zdržal sa 0) 
 
Ad 3/ Kontrola uznesení zo zasadnutia  24.02.2017 – k uzneseniu č. 11/2017 menovanie 
členov komisie pre kultúru a šport – osobitne sa bude rokovať v bode rôzne. Poslanci zobrali 
na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 14/2017, za 4 – Ing. 
E.Lániová, Ing. T. Hellebradt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0) 
 
Ad 4/ Starostka – poslanci dostali emailom plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 
1.polrok 2017, nemali k nemu pripomienky. Plán tvorí prílohu zápisnice. 
Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2017 a poverili ju 
vykonávať kontrolu  všetkými hlasmi (uznesenia č. 15-16/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. 
Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0) 
 
Ad 5/ Starostka obce vyzvala p. Matejkovú, aby prečítala poslancom návrh rozpočtových 
opatrení č. 1 a 2/2017. Rozpočtové opatrenie 1/2017 – presun medzi položkami bez zmeny 
celkovej sumy rozpočtu.  Presun medzi položkami – obstaranie kapitálových aktív – suma 
800,00 Eur z obstarania kapitálových aktív – kanalizácia na obstaranie kapitálových aktív – 
PD vodovod od súp.č. 22 Rísik P. k súp. č. 18 Mgr. Tréger J. Presun medzi položkami – 
údržba verejného priestranstva v sume 540,00 Eur na členské príspevky – mimoriadny 
členský vklad  ZMOL.  
Druhá úprava rozpočtu – navýšenie príjmov – dar od Ing. Gubu – 1000,00 Eur, navýšenie 
výdavkov – podľa darovacej zmluvy – 455,00 Eur – vonkajšie LED žiarovky – vianočné 



osvetlenie, 545,00 Eur obnova informačnej tabule, náučného chodníka „Zlatnica“. Návrhy 
rozpočtových opatrení tvoria prílohu zápisnice. 
Poslanci schválili rozpočtové opatrenia č. 1a 2/2017  všetkými hlasmi (uznesenie č. 17/2017, 
za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0) 
 
Ad 6/ Starostka obce – uznesením č. 11/2017 zo zasadnutia 24.02.2017 sa obecné 
zastupiteľstvo uznieslo na zriadení komisie pre kultúru a šport. Starostka obce prečítala 
poslancom zameranie činnosti komisie. Poslanci namietli proti bodu – aby členovia komisie 
sa aktívne podieľali na získavaní finančných prostriedkov, tento bod bol vypustený. Poslanci 
navrhli na členov komisie: Mgr. M. Adamova, Ing. E. Lániovú, Ing. P. Matejku, Mgr. P. 
Adamovú, M. Mäsiarovú a Ing. A. Piovarčiovú. Členovia komisie si zvolia predsedu. 
Poslanci schválili zriadenie komisie pre kultúru a šport, menovanie členov komisie a upravené 
zameranie činnosti komisie  všetkými hlasmi (uznesenia č.18 -20/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, 
Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0) 
 
Ad 7/ Starostka obce  - v mesiacoch 1-3/2017 nám pluhovala traktorom  miestnu komunikáciu 
obec Malužiná. Posyp sme vykonávali v rámci dohody o pracovnej činnosti a zamestnávania 
jedného nezamestnaného na §52. Jeden človek nie je schopný posýpať celú komunikáciu a 
priľahlé uličky. Už treba porozmýšľať, ako budeme posyp a pluhovanie zabezpečovať na 
budúce zimné obdobie. Multifunkčné komunálne vozidlo, ktoré bolo v obci predvedené je pre 
obec cenovo neprijateľné. Obec Malužiná je ochotná pluhovať miestnu komunikáciu, vždy to 
však bude až po pluhovaní v Malužinej. Môže nastať problém aj so šoférom – chodí na 
týždňovky. Ing. Lániová – môže sa osloviť p. M. Polóni, I. Rísik, obec by zabezpečila šoféra, 
zazmluvniť s obcou Malužiná. Starostka bude rokovať s p. starostom Malužinej, bude ho 
informovať o návrhoch poslancov. Na posyp starostka pozisťuje ceny posýpacích zariadení, 
ktoré sa dajú pripojiť za osobné auto. 
Starostka – v priebehu roka sa vykoná revízia ističov a elektrických zariadení odberných 
miest. Tie, ktoré sú predimenzované, požiada SSE a.s. o  ich výmenu.  
Starostka – podala žiadosť na SSE-distribúcia na zabezpečenie osvetlenia multifunkčného 
ihriska, potiahnuť stĺpami od súp.č. 211 – P. Kadura. Požiadala ich o vyjadrenie k tomuto 
zámeru a vypracovanie  rozpočtu. 
Starostka – vybudovanie žumpy na odpadovú vodu z kultúrneho domu. Teraz je kanalizácia 
napojená na žumpu vo vlastníctve p. B. Švandu. Kultúrny dom je využívaný TJ Tatranom 
Nižná Boca, hráva sa stolný tenis, sú funkčné dva záchody. P. Švanda využíva objekt 
„Mercúň“ – prerobené sklady - na ubytovanie. Osloví p. Mezovského, aby vypracoval cenovú 
ponuku na vybudovanie žumpy. Ing. Matejko – kanalizačná prípojka je zboku KD nad 
schodami, vedie aj popod miestnu komunikáciu, treba vybudovať aj vodovodnú prípojku. 
Starostka – informovala poslancov, že požiadala Cestné stavby s.r.o., Lipt. Mikuláš 
o vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu výjazdov pri píle a smerom na Vyšnú Bocu. 
Starostka – ešte nie je pustená voda na cintoríne. V minulom roku boli problémy, upchávala 
sa prívodná hadica. Miesto, odkiaľ priteká voda do skruže je teraz podupané kravami. Ing. 
Hellebrandt – zakopať umelý sud za elektrickú ohradu pre dobytok, sud by bol aj z vekom, 
raz za čas by sa usadenina vyčistila. Prítok vody – technické riešenie sa bude riešiť aj s Mgr. 
Adamovom. 
Starostka – činnosť krúžkov, - stolnotenisový krúžok funguje, teraz je už po sezóne.Súťažné 
zápasy sa už nehrávajú. Poľovnícky krúžok tiež funguje, najbližšiu sobotu sa stretnú na 
obecnom úrade. 
Starostka – bola podaná žiadosť o dotáciu na Min. financií na opravu strechy a strešných 
okien na budove obecného úradu.  



Poslanci odporučili starostke  rokovať so starostom obce Malužiná ohľadom pluhovania 
miestnej komunikácie v budúcom zimnom období  všetkými hlasmi (uznesenie č. 21/2017, za 
4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0) 
 
Ad 8/ Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 
 
 
 
 
 
       Mgr. Silvia Skusilová v.r. 
                starostka 
 
 
Zapísala:  
Matejková 
 
Overovateľ:  
Ing. Tomáš Hellebrandt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


