Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 27.10. 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 rozpočtového opatrenia
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 obce oboznámila
poslancov s doplnením návrhu programu zasadnutia v bode rôzne – informácia p. Herichovej
o vykonanej analýze plnenia zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách uzatvorených v roku
2004 medzi obcou a p. Peterom Kubičkom, správu hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly –
vedenie pokladne k 30.6.2017 a listy od p. Ivety Lániovej a p. Jaroslava Lániho. Doplnený
program zasadnutia poslanci schválili všetkými hlasmi. (uznesenie č. 46/2017, za 4 – Mgr.
M. Adamov, Ing. E .Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 2/ Za overovateľa zápisnice bola určená Ing. E. Lániová, 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. 47/2017, za 4
– Mgr. M. Adamov, Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 3/ Kontrola uznesení zo zasadnutia 25.08.2017 – neboli prijaté poverujúce uznesenia.
Starostka sa vrátila k rokovaniu OZ v marci 2017 a spýtala sa p. Mgr. Adamova, či zistil ceny
sypačov, ktoré sa dajú pripojiť za osobný automobil. Ceny a typy sypačov má zistené,
materiál má doma. Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi
(uznesenie č. 48/2017, za 4 – Mgr. M. Adamov, Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M.
Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 4/ Starostka vyzvala p. Matejkovú, aby poslancom prečítala návrh starostky na rozpočtové
opatrenie č. 16/2017 presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky obce. Jedná sa o presun z položiek
splácanie úverov -1500,00 Eur, údržba verejných priestranstiev – 1000,00 Eur a kultúrne
služby – 500,00 Eur na položky spracovanie žiadosti na envirofond + 1000,00 Eur
a vypracovanie projektu pre žiadosť o dotáciu na zateplenie a zmenu vykurovania kultúrneho
domu + 2000,00 Eur. P. Matejková zároveň oboznámila poslancov s rozpočtovými
opatreniami starostky obce č. 14/2017 presun medzi položkami príjmov v sume 77,00 Eur
a medzi položkami výdavkov vo výške 927,00 Eur. Zníženie položky na materiál -27,00 Eur
a PD na dom smútku – 900,00 Eur – navýšenie výdavkov na položky – nájomné za pozemky
+ 2,00 Eur, zdravotné poistenie + 25,00 Eur a kapitálové výdavky prístrešok s prekrytou
terasou pri ihrisku + 900,00 Eur a rozpočtovým opatrením č. 15/2017 presun z položky
výstavba kanalizácie – 1900,00 Eur na položku výstavba vodovodnej prípojky KD + 1400,00
Eur a výstavba prístrešku s prekrytou terasou pri ihrisku + 500,00 Eur.

Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 16/2017 všetkými hlasmi, rozpočtové opatrenie č.
14 a 15/2017 zobrali na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 49/2017 a 50/2017, za 4 –
Mgr. M. Adamov, Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice.
Ad 5/ Ing. Lániová – prečo sú výdavky na na vybudovanie prístrešku s prekrytou terasou také
vysoké? Starostka - Ing. Špánik, ktorý daroval drevo na stavbu, určil aj staviteľa, drevo
odviezol rovno p. Pavellovi do Východnej, ktorý zrub urobil, previezol a postavil pri ihrisku.
Dlažba sa dala z toho dôvodu, lebo vysypanie štrkom by bolo menej praktické a v budúcom
období by sa určite rozmýšľalo o položení dlažby. Stavba bude dokončená v r. 2018, platba je
dohodnutá na dve časti – 3500,00 Eur v r. 2017 a 3500,00 Eur v r. 2018.
Mgr. Adamov – je to veľká suma. Starostka – stavba je urobená kvalitne. Výstavba začala
formou dobrovoľníctva, pričom obec dostala zadarmo drevo – červený smrek od p. Ing.
Špánika a od p. Krišáka štrk na vyrovnanie a položenie dlažby. Práce v rámci dobrovoľníctva
nenapredovali, lebo každý mal inú predstavu, ako sa to malo robiť. Preto som sa rozhodla po
konzultácii s p. Ing. Špánikom a Ing. arch Karkošiakom dokončiť prístrešok dodávateľsky.
P. Herichová odprezentovala poslancom analýzu
plnenia zmlúv o budúcich kúpnych
zmluvách uzatvorených v roku 2004 medzi obcou a p. Petrom Kubičkom, ktorú vypracovala
na základe požiadavky poslancov. Premietla poslancom tabuľku, v ktorej sú zapracované
všetky zmluvné vzťahy medzi obcou a p. Mgr. Kubičkom od r. 2004 až do r. 2014.
Kópia analýzy tvorí prílohu zápisnice, tabuľka v listinnej forme je uložená v kancelárii
starostky obce.
Poslanci zobrali vypracovanú analýzu na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 51/2017 za
4 – Mgr. Michal Adamov, Ing. T. Hellebrandt, Ing. E. Lániová, M. Herichová, zdržal sa 0)
Ing. Lániová odovzdala poslancom listy od p. Ivety Lániovej – VEC: Spresnenie osočovania
starostky obce, uverejnené v zápisnici OZ zo dňa 25.08.2017 a p. Jaroslava Lániho – VEC:
Spresnenie nesprávnych interpretácií ku predaju obecných pozemkov pri dome č. 79 a 80.
P. Mgr. Adamov prečítal uvedené listy. Listy obec zaeviduje do registratúry a písomne na ne
odpovie starostka obce. Kópie listov tvoria prílohu zápisnice.
Poslanci zobrali listy od p. Lániovej a p. Lániho na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č.
52/2017, za 4 – Mgr. Michal Adamov, Ing. T. Hellebrandt, Ing. E. Lániová, M. Herichová,
zdržal sa 0)
P. Mgr. Adamov po tomto bode opustil rokovanie obecného zastupiteľstva.
P. Herichová sa ospravedlnila z ďalšieho rokovania obecného zastupiteľstva a opustila
zasadaniu miestnosť.
Ad 6/ Pretože na rokovaní ostali dvaja poslanci, starostka poďakovala prítomným za účasť
a ukončila zasadnutie OZ. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly bude
odprezentovaná na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Mgr. Silvia Skusilová, v.r.
starostka
Zapísala:
Matejková
Overovateľ:
Ing. Eva Lániová

