
Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 25.08. 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 predaja obecného majetku 
5.   Schválenie prevodu fin.prostriedkov z rezervného fondu 
6.   Rôzne
7.   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. Program zasadnutia  poslanci 
schválili všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 38/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, 
Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)

Ad 2/ Za overovateľa zápisnice bola určený Ing. Hellebrandt T., 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. 
39/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, 
zdržal sa 0)

Ad 3/ Kontrola uznesení zo zasadnutia  30.06.2017 – neboli prijaté poverujúce uznesenia. 
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 
40/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, 
zdržal sa 0)

Ad 4/ Starostka – poslanci na predchádzajúcom zasadnutí prerokovali návrh starostky obce 
doriešiť predaj obecného pozemku, ktorý bol v šesťdesiatych rokoch minulého storočia 
zastavaný rodinnými domami súp.č. 79 a 80 (Strážovec Peter a Tréger Branislav). Riešili to 
už poslanci v predchádazjúcom volebnom období, ostalo to nedoriešené. Zámer prevodu 
majetku obce bol zverejnený od 26.7.2017 do 11.08.2017.
Ing. Lániová – nevedela podrobnosti o prechode k mostu smerom na „Kráľovskú stranu“, 
treba osloviť majiteľov uvedených rodinných domov, aby nechali prechod po svojich 
pozemkoch namiesto toho, ktorý bol zastavaný rodinými domami.
Ing. Hellebrandt – či na druhej strane mosta chodník pokračuje, je zakreslený v mapách?
Starostka – áno, ale je tiež sčasti zastavaný múrikom, ktorý v minulosti postavil p. Mlynček.
P. Herichová – majitelia rodiných domov nebudú ochotní dať zamerať nový chodník popri 
dome súp.č. 80.
Starostka – obec nesmie dať zamerať súkromný pozemok – chodník na súkromnej parcele - 
bez súhlasu vlastníkov a predmetný chodník nie je riešený v územnoplánovacej dokumentácii, 
nie je možné ho vyvlastniť. Pôvodný chodník bol zastavaný domami už zhruba pred 57-timi 
rokami. Prechod k mostu bol potom cez pozemok p. Lichardusa, s ktorým bola tiež určite 
uzatvorená  dohoda o prechode cez jeho pozemok, pretože priechod bol oddelený plotom. 
O dohode však písomný záznam nie je. Uvedené priechody sú už minimálne 10 rokov 



uzavreté plotmi a bráničkami súčasných majiteľov, boli uskutočnené aj zámeny pozemkov so 
susedmi. V minulosti bol priechod využívaný na donášku pitnej vody, ktorá je už v súčasnej 
dobe neaktuálna. Most cez Bocianku je neprístupný mechanizmom, v prípade prístupu od 
Kráľovskej strany musí obec žiadať povolenie od p. Mlynčeka, nakoľko obecný pozemok je 
len úzky chodník, preto obec zabezpečí most označením a vstup na most bude na vlastnú 
zodpovednosť. 
Poslanci schválili podmienky prevodu majetku obce podľa zverejného zámeru   (uznesenie č. 
41/2017, za 3 – Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 1 – Ing. E. Lániová,  
zdržal sa 0)
Ad 5/ Starostka – poslancom predložila návrh  na rozpočtové opatrenie č. 13/2017 – použitie 
rezervného fondu – presun vo výške  4 500,00 Eur, z toho 500,00 na vypracovanie 
projektovej dokumentácie na odbočku  vodovodu z hlavnej vetvy, ktorá ide miestnou 
komunikáciou povyše budovy obecného úradu smerom cez most k rodinným domom súp. č. 
173, 174, 161, 160, - 1 000,00 Eur na pozemky, ktoré treba vysporiadať pod miestnou 
komunikáciou a 3 000,00 Eur na výstavbu skladu a zázemia pri viacúčelovom ihrisku.
Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 13/2017  všetkými hlasmi (uznesenie č. 42/2017, za 
4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0).

Ad 6/ Starostka obce vyzvala p. PhDr. Stromkovú, hlavnú kontrolórku, aby poslancov 
informovala o kontrolách, ktorá vykonala na obecnom úrade. Hlavná kontrolórka vykonala 
kontroly – vedenie účtovníctva k 30.6.2017 – faktúry, objednávky a kontrolu na výber 
miestnych daní a poplatkov, daňové nedoplatky.
Pri kontrole účtovných dokladov neboli zistené žiadne nedostatky, pri výrube dane 
z pozemkov upozornila na to, že obec nevyrubuje daň za pozemky – parcely registra „E“. Pre 
zdaňovacie obdobie r. 2018 – vyzvať daňovníkov na ich priznanie. Na jeseň by mali vydať 
metodický pokyn k zdaňovaniu pozemkov registra „E“.
Správy tvoria prílohu zápisnice.
Poslanci zobrali správy z finančnej kontroly na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 
43/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, 
zdržal sa 0)
P. Matejková v rámci tohto bodu informovala poslancov o rozpočtovom opatrení starostky 
obce č. 12/2017 – presun medzi položkami bez zmeny celkovej sumy rozpočtu. Z položky – 
údržba kultúrneho domu – 2000,00 Eur na položky – údržba miestnej komunikácie + 700,00 
Eur a realizácia nových stavieb – výstavba skladu náradia pri viacúčelovom ihrisku  
+1 300,00 Eur.
Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie č. 12/2017  všetkými hlasmi (uznesenie č. 
44/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, 
zdržal sa 0).
●Starostka obce informovala poslancov, že dostala od p. Rísikovej Ľubice, Nižná Boca 102 
list, v ktorom žiada o pomoc pri vyriešení situácie – stromy oproti ich rodinnému domu na 
druhej strane potoka kde sú rekreačné chaty sú už v takej výške ( viac ako 20 m), že ohrozujú 
ich majetok a clonia im záhradu a dvor. 
P. Herichová – treba presne zistiť, na ktorej parcele uvedené stromy sú, a podľa toho 
pokračovať, osloviť povodie Váhu, alebo sa dohodnúť s  majiteľom pozemku na ich 
odstránení alebo orezaní. 
Starostka – pozemok vedľa chaty Kamenica, kde sa doviezla zemina, sa v najbližšom čase 
ešte dočistí, vyrovná, zaseje sa tráva. V spolupráci s Ing. Hellebrandtom sa urobí nová 
informačná tabuľa.



Starostka – oboznámila poslancov s tým, že mala telefonát od obyvateľky obce, v ktorom ju 
osočila, že míňa obecné financie, napr. na nákup vianočných exteriérových žiaroviek a na 
geometrické plány. 
Na nákup vianočného LED osvetlenia obec dostala darovacou zmluvou od Ing. Gubu, ktorý 
má chalupu vedľa ev. kostola s presne určeným účelom použitia. Obec darovaciu zmluvu 
neporušila, starostka zisťovala cenu vianočných osvetlení, kúpilo sa od predajcu, ktorý mal 
najnižšiu cenu. Sú to exteriérové pevnejšie žiarovkové reťaze na niekoľko rokov. Taktiež 
geometrické plány sú potrebné pre vysporiadanie prístupov ku verejneprospešným stavbám a 
všetky návrhy na zameranie geometrickým plánom sú predkladané obecnému zastupiteľstvu 
na schválenie. Do budúcnosti odporučila starostka poslancom aj občanom, ktorým nie je 
niečo jasné, alebo majú s niečím problém, aby osobne prišli za ňou vyriešiť a vysvetliť si 
veci, bez takýchto osočujúcich telefonátov. Ing. Hellebrandt – môže vedieť, kto volal? 
Starostka – bola to p. Lániová Iveta.
Starostka – predložila poslancom požiadavku, aby schválili zvýšený limit pokladničnej 
hotovosti zo  750,00 Eur na 1 000,00 Eur. Je to z toho dôvodu, že v prípade prekročenia 
limitu treba finančné prostriedky odniesť do banky v Lipt. Hrádku, za každý vklad sa platí 
poplatok 2,00 Eur + náklady na cestovné.
P. Matejková – je to v obodobí, keď sa vyberajú dane, môže to byť len pár krát do roka, ale 
aby sa neporušil predpis, v ktorom je stanovený limit, je lepšie, keď limit bude zvýšený.
Poslanci schválili limit pokladničnej hotovosti vo výške 1000,00 Eur  všetkými hlasmi 
(uznesenie č. 45/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. 
Herichová, proti 0, zdržal sa 0).

Ad 6/ Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Silvia Skusilová, v.r. 
         starostka

Zapísala: 
Matejková

Overovateľ: 
Ing. Tomáš Hellebrandt


