
Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 15.12. 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  rozpočtu obce na rok 2018 a výhľadový rozpočet na r. 2019-2020
5.   Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku 
      za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6.  Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa upravujú niekotré podmienky
     držania psov na území obce Nižná Boca
7.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2018 
5.   Rôzne
6.   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. Starostka ospravedlnila 
hlavnú kontrolórku obce.
Navrhnutý program zasadnutia  poslanci schválili všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 59/2017, za 
4 – Ing. E.Lániová,  Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, Ing. P. Matejko, proti 0, zdržal sa 0)

Ad 2/ Za overovateľa zápisnice bola určený p. Ing. P. Matejko, 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. 
60/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt,  M. Herichová, Ing. P. Matejko, proti 0, 
zdržal sa 0)

Ad 3/ Kontrola uznesení zo zasadnutia  24.11.2017 – neboli prijaté poverujúce uznesenia. 
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 
61/2017, za 4 – Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt,  Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, 
zdržal sa 0)

Ad 4/Starostka obce informovala poslancov, že od občanov neboli doručené žiadne 
pripomienky a podnety k zverejnenému návrhu rozpočtu obce na rok 2018. P. Matejková – 
v rámci  bežných výdavkov navrhla presun 1 000,00 Eur v rámci kategórie 630 z rozvoja obce 
(06.2.0) na propagáciu obce (04.7.3.). Je to rozpočtovaný výdavok na usporiadanie akcií 
v obci.
Starostka obce prečítala poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce 
na roky 2018, 2019 a 2020, ktorým odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet 
obce na rok 2018. (Stanovisko tvorí prílohu zápisnice).
Poslanci:
- schválili rozpočet obce na rok 2018 s uvedenou zmenou  a výhľadový rozpočet na r. 2019-
2020 zobrali na vedomie všetkými hlasmi 
- zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu obce 



(uznesenie č. 62/2017, za 4 – Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová,  Ing. P. 
Matejko, proti 0,zdržal sa 0)

Ad 5/ Starostka obce – poslanci dostali emailom návrh VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2017. Na základe zmeny 
zákona o odpadoch v ust. § 81 ods. 20 zák. č. 79/2015 Z. z. dochádza k zmene tak, že 
namiesto znenia : „ Obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.“ 
je nové znenie:„Obec môže zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.“ Zmena 
nastala v drobnom stavebnom odpade, ktorý sa vracia ku poplatku za komunálny odpad a 
nebude spoplatňovaný na základe váženia, ako bolo v pôvodnom VZN, pretože  sme nemali 
ako vážiť, tým vypadla aj príloha č. 4. Potvrdenie o  množstve odobratého drobného 
stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na určenom odbernom mieste v obci Nižná Boca. 
Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebn odpady všetkými hlasmi  (uznesenie č. 
63/2017, za 4 – Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová,  Ing. P. Matejko, proti 
0,zdržal sa 0)

Ad 6/Starostka – poslanci dostali aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017, ktorým 
sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce  Nižná Boca. Prokurátor podal 
protest proti VZN č 2/2009 o podmienkach chovu a držania psov – táto úprava bola zastaraná, 
preto sme vypracovali nové VZN podľa aktuálneho znenia zákonov. Ďalej na základe 
upozonenia prokurátora obec upravila evidenciu psov podľa znenia § 3 ods. 3 zákona o držaní 
psov ( Zákon č. 282/2002), obec musí evidovať okrem majiteľa, adresy, plemena a veku psa, 
čísla evidenčnej známky aj skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám 
napadnutý alebo vyprovokovaný, úhyn psa a stratu psa.  
Poslanci schválili Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017, ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov na území obce  Nižná Boca všetkými hlasmi  (uznesenie č. 64/2017, 
za 4 –  E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt,  M. Herichová, Ing. P. Matejko, proti 0, zdržal sa 0)

Ad 7/ Starostka – návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2018 bol 
zverejnený na webe a úradnej tabuli obce dňa 16.11.2017.  Poslanci nemali k návrhu 
pripomienky
Poslanci schválili Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. Polrok 2018 všetkými 
hlasmi  (uznesenie č. 65/2017, za 4 –  E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt,  M. Herichová, Ing. P. 
Matejko, proti 0, zdržal sa 0)

Ad 8/ Starostka – Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, na základe 
odvolania odvolateľky Evy Hríbik a Soňe Hubcejovej proti rozhodnutiu Mesta Liptovský 
Hrádok číslo R 2017/004878 AR zo dňa 12. 7. 2017 o umiestnení stavby „Miesta 
komunikácia“ pre navrhovateľa Obec Nižná Boca,  rozhodol, že podľa § 59 ods. 2 správneho 
poriadku odvolanie vyššie uvedených odvolateliek zamieta a napadnuté územné rozhodnutie 
potvrdzuje. Proti tomuto rozhodnutiu sa už nedá odvolať, môže sa napadnúť len na súde.
•P. Mgr. Kubičkovi boli zaslané zmluvy na kúpu parcely pod vodojem, prístupové parcely ku 
vodojemu a ku cintorínu. Ďalej mu bola poslaná darovacia zmluva na parcely pod miestnou 
komunikáciou a chodníkom, ktoré boli delimitované na obec zo štátu a neboli súčasťou 
nákupu, predaja a zámien parciel v rámci vyspradúvania pozemkov pod prístupovú 
komunikáciu na Horné lúky. Starostka prečítala písomnú odpoveď p. P. Kubičku, nevyjadril 
sa konkrétne ani k jednej zmluve. (odpoveď p. Kubičku tvorí prílohu zápisnice).
Poslanci – odporúčajú starostke napísať ku každej zmluve zvlášť list s odôvodnením potreby 
nákupu týchto parciel. 



Starostka – je pripravený návrh na určenie neplatnosti zámennej zmluvy s p. Kubičkom zo 
dňa   31.12.2014. 
•Starostka pripomína, že kosenie obecných parciel a frézovanie snehu robí jej manžel 
dobrovoľne zadarmo, obec mu za vykonanú prácu neplatí. 
•Odhŕňanie snehu je zabezpečené do konca r. 2017  obcou Malužiná, ktorá má traktor. Na rok 
2018 sa im dá tiež objednávka. 
•Obec uzavrela dohodu s p. Mgr. Jozefom Trégerom na menšie obecné práce.  
•Simonka Žiaková dostane od obce 50,- € poukážku za reprezentáciu v súťaži Mladých 
priateľov poľovníctva.   
•Majitelia rekreačných chalúp – je záujem vytvoriť Občianske združenie s názvom 
„Zamilovaní do Nižnej Boce“, obec bude súčinná pri vybavovaní potrebných formalít, 
zaregistrovaní občianskeho združenia, vypracovaní stanov. Po splnení všetkých zákonných 
podmienok chce byť členom občianskeho združenia.
Dianie okolo Občianskeho  združenia bude zverejňované na obecnej webovej stránke.

Ad 9/ Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

Mgr. Silvia Skusilová, v.r.
         starostka

Zapísala: 
Matejková

Overovateľ: 
Ing. Peter Matejko


