
Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného 

dňa 26.01.2018 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. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017 a Správa z vykonanej kontroly plnenia 
 uznesení OZ Nižná Boca za rok 2017 
5. Schválenie návrhu na výmaz subjektu Miestny národný výbor Nižná Boca z obchodného registra. 
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.  
Navrhnutý program zasadnutia  poslanci schválili bez doplnenia všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 1/2018, za 4 
– Ing. E.Lániová,  Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, Ing. P. Matejko, proti 0, zdržal sa 0) 
 
Ad 2/ Za overovateľa zápisnice bola určená p. Ing. E. Lániová, za zapisovateľku zasadnutia OZ bola určená 
starostkou  Marcela Herichová. Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi 
(uznesenie č. 2/2018, 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. 3/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, Ing. T. 
Hellebrandt,  Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0) 
 
Ad 4 /Hlavná kontrolórka p. PhDr. Stromková informovala poslancov o výsledkoch kontrol v obci za rok 
2017 – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 a Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ Nižná 
Boca za rok 2017. Správy dostali poslanci e-mailom. Správy sú zverejnené na stránke obce. 
Poslanci zobrali na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti v obci za rok 2017  a 
Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ Nižná Boca za rok 2017 všetkými hlasmi   (uznesenie č. 
4/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová,  Ing. P. Matejko, proti 0,zdržal sa 0) 
 
Ad 5/ Starostka obce – na obecný úrad bolo dňa 15.01.2018 doručené upozornenie okresného súdu v Žiline, 
že v Obchodnom registri je zapísaný subjekt Miestny národný výbor Nižná Boca, ktorý bol pôvodne ako 
drobná prevádzkareň vedený v podnikovom registri. Je potrebné podať na Okresný súd v Žiline návrh na 
výmaz tohto subjektu a to na predpísanom tlačive a doložiť k nemu uznesenie  obecného zastupiteľstva o 
zrušení miestneho národného výboru bez právneho nástupcu. Výmaz z OR  nepodlieha poplatkovej 
povinnosti.  
Poslanci boli oboznámení s listom Okresného súdu Žilina schválili zrušenie MNV a odporučili starostke 
podať návrh na výmaz z OR všetkými hlasmi  (uznesenie č. 5/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, Ing. T. 
Hellebrandt, M. Herichová,  Ing. P. Matejko, proti 0,zdržal sa 0) 
 
Ad 6/Starostka : 
- Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – miestnej komunikácie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2017 
a majiteľom pozemkov pod MK budú zaslané výzvy na dohodu – predaj parciel podľa znaleckého posudku. 
P. Hríbik bude do výzvy zapracovaná ponuka na odkúpenie brány za cenu podľa reálne vynaložených a 
preukázateľných nákladov na drobnú stavbu.  Ak na túto výzvu neodpovedia  do 15 (pätnásť) dní odo dňa jej 
doručenia, bude sa predpokladať, že dohodu ohľadom prevodu vlastníckeho práva k pozemkom odmietli, a v 
takomto prípade je Obec Nižná Boca oprávnená podať návrh na vyvlastnenie predmetných pozemkov 
v zmysle príslušných zákonných ustanovení.   
-  Ing. Gombárik požiadal o cenovú ponuku na prenájom kancelárie na obecnom úrade. Poslanci stanovili 



cenu 240 €/rok vrátane energií, spotreby vody a odpadov. Obec zverejní zámer prenajať nebytové priestory v 
budove OcÚ na 1. poschodí o ploche 18,25 m². Poslanci schválili zámer prenajať kancelárske priestory 
o rozlohe 18,25 m² v cene 240 € /rok pre Forest Consulting Slovakia, spol. s r.o. v zastúpení Ing. 
Gombárikom Róbertom všetkými hlasmi, čím bola splnená podmienka 3/5 väčšiny  pri hlasovaní 
(uznesenie č. 6/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová,  Ing. P. Matejko, proti 
0,zdržal sa 0).  
P. Kubička poslal podpísané darovacie zmluvy, požaduje vypracovať sprievodnú správu – dokument podľa 
listu z 4.1.2018 (tvorí prílohu zápisnice č. 1). Boli mu zaslané samostatne 3 listy so žiadosťou na odkúpenie 
parciel pod vodojemom, prístupom ku vodojemu a cintorínu (príloha č. 2) – do zasadnutia OZ nebola 
doručená odpoveď. Je spracovaná žaloba na zámennú zmluvu z 31.12.2014 (vklad do KN č. 5344/14). 
Starostka oboznámila poslancov s postupom, ktorý by nasledoval v prípade, že sa žaloba podá, poslanci 
žiadali zatiaľ počkať, keďže p. Kubička neodpovedal na list z 11.01.2018 č. 8/2018 (tvorí prílohu zápisnice 
č. 3). OZ odporúča vyzvať listom p. Kubičku, aby špecifikoval svoje požiadavky na obsah dokumentu – 
sprievodnej správy, respektíve svoje predstavy, čo by mal dokument obsahovať, nakoľko poslanci nemali k 
čomu zaujať stanovisko. Na základe zostavených požiadaviek p. Kubičku sa zastupiteľstvo vyjadrí, prípadne 
bude vyvolané stretnutie.  - - Likvidácia prístrešku v doline – listy chatárom s fotografiou smetí a letákom 
ako separovať odpad boli zaslané poštou . Na pôvodné miesto prístrešku bude osadená tabuľa s informáciou 
o triedení a umiestňovaní odpadov. 
-  Rozhlas na Kováčku bude opravený v marci 2018 – natiahne nový kábel a reproduktor.  
-  Pluhovanie -  objednávka obci Malužiná, 19.1.2018 prišiel až okolo 15:00 hod bola poškodená hydraulika 
na pluhu. 
-  Prístrešok – dokončené okno, dvere, strop a parapetná doska, bola podaná  žiadosť na US NB o vypílenie 
stromov do 31.3.2018 a potom vyplanírovanie okolia. 
-  Tabuľa pri COOP Jednote: dokončená na jar 2018,  bude brigáda na vyplanírovanie celého pozemku a 
skúsime postaviť aspoň malé detské ihrisko. Detské ihrisko na Ochymstáli v rámci brigády opraviť (ostali 
drevené zvyšky z prístrešku)  a vymeniť šmýkačku! Tabuľa s oznamom že ihrisko je prístupné všetkým 
deťom ale len v prítomnosti dospelého. Za prípadné zranenia a poškodenia zodpovedá rodič dieťaťa. 
- Náučný chodník Zlatnica a NAPANT je potrebná obnova týchto chodníkov, aj keď materiály neexistujú v 
elektronickej podobe, pokúsime sa obnoviť a aktualizovať pôvodné materiály, ktoré máme k dispozícii. 
- Herichová M. : je potrebné opraviť a obnoviť aj prístrešok na Flôse.  
Kniha Slovenské hory z neba (20 kníh + ¼ strany o obci: 300,- € bez DPH),  Pečať rozvoja obcí (164,- € 
+DPH),  Omaľovánky ( 1xA4 430,- € + 120 omaľovánok) poslanci zamietli zapojiť sa do týchto projektov.  
- P. Ing. Šurková a p. Hollá boli listami č. 427/2017 a 428/2017 zo dňa 18.12.2017 oslovené na predaj 
parcely pod výjazdom pri píle o výmere 113 m², do zasadnutia OZ sa ozvala listom len pani Ing. Šurková 
(tvorí prílohu zápisnice  č. 4). Podrobnejšie sa poslanci budú touto problematikou zaoberať na budúcom 
zastupiteľstve, je potrebné zistiť ako je vedený výjazd pri píle v územnom pláne.  
 
Ad 7/ Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ. 
 
 
 
 
        Mgr. Silvia Skusilová, v.r.  
                  starostka 
  
 
 
 
Zapísala:  
Herichová Marcela 
 
 
Overovateľ:  
Ing. Eva Lániová 

 
 


