
Zápisnica 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného 

dňa 30.04. 2015 o 17.30 hod. v zasadačke OcÚ 
 

Prítomní poslanci:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

5. Informácie z 1. Stretnutia pracovnej skupiny a spracovateľov PHSR 

6. Rôzne - diskusia 

7. Ukončenie 

 

Ad 1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej iba OZ/ zahájila a viedla starostka obce. 

Konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní štyriai poslanci, a preto ho v zmysle § 12 a 13 Zák. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení prehlásila za uznášania schopné.  Privítala PhDr. Desanu 

Stromkovú, kandidátku na hlavného  kontrolóra obce. Poslanci  schválili program všetkými hlasmi.  

(uznesenie č. 16/2015) 

 

Ad 2/ Za overovateľov zápisnice boli určení p. Mgr. Michal Adamov a Ing. Eva Lániová, za 

zapisovateľku zasadnutia OZ bola určená starostkou  Zuzana Matejková. OZ  vzalo na vedomie 

určenie zaspisovateľky a overovateľov zápisnice. Návrh na uznesenia zapíše Z. Matejková. 

Prítomní poslanci schválili overovateľov a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 17/2015). 

 

Ad 3/ Kontrola uznesení zo zasadnutia 20.3.2015 – uznesenie č. 13/2015 – starostka obce 

informovala poslancov, že na schôdzi výboru US obce Nižná Boca navrhla prejednať výšku 

nájomného na záchyt prameňa a pod vodojemom. Žiadosť o dotáciu z nadačného fondu KIA 

Motors bola podaná, ale už prišlo vyrozumenie, že projekt nebol úspešný. 

 (uznesenie č. 18/2015). 

 

Ad 4/ Starostka obce informovala poslancov, že na voľbu hlavného kontrolóra obce sa do 

stanoveného termínu prihlásili dve kandidátky, p. PhDr. Stromková a p. Ing. Mikušiaková. Boli 

splnené všetky podmienky, prihlášky obsahovali všetky prílohy. Obálky otvorili spolu s p. 

Matejkovou. Starostka obce prečítala poslancom životopisy oboch kandidátok. Obe kandidátky boli 

prizvané na rokovanie OZ. 

P. Stromková –osobne sa predstavila poslancom -  hlavný kontrolór obce má pomáhať, aby sa 

chybám predchádzalo. Robí starostku obce Veterná Poruba -  má 20-ročnú prax v oblasti verejnej 

správy, v oblasti riadenia a financovania obce. 

Ing. Mikušiaková má prax v účtovníctve, rozpočtovníctve. Osobne sa neprišla predstaviť. 

P. Herichová – osobne pozná obe kandidátky, pre obec je vhodnejšia p. Stromková, viac skúseností  

- príprava VZN, právne normy. 

Po krátkej debate prítomní poslancii zvolili PhDr. Desanu Stromkovú, nar. 3.5.1962, bytom Veterná 

Poruba 67 za hlavnú kontrolórku obce Nižná Boca všetkými hlasmi. (uznesenie č. 19/2015) 

 

Ad 5/ Starostka obce informovala poslancov o tom, že 4.5. sa uskutočnilo 1. stretnutie pracovnej 

skupiny a spracovateľov PHSR. Boli zastúpení – TJ Tatran Nižná Boca, poľnohospodári, US.  

 

Ad 6/ Rôzne - diskusia: 

Úprava rozpočtu – p. Matejková prečítala prítomným návrh na úpravu rozpočtu k 31.3.2015, 

rozpočtové opatrenie starostky obce. 2/2015 – povolené navýšenie výdavkov pri navýšení príjmov 



v sume  507,- Eur.   (uznesenie č. 20/2015).  

Starostka obce – informovala poslancov, že STU Bratislava má záujem kúpiť od obce p.č. 310 – 

výmera 83 m
2
, obec ju získala v rámci ROEPu. Parcela tvorí malé parkovisko pri súp. č. 29 – 

rekreačnom zariadení savebnej fakulty, majú tam vybudovanú aj žumpu. Zatiaľ je len ústna žiadosť. 

Poslanci nemajú námietky k odpredaju. Obec zverejní zámer po písomnej žiadosti o odkúpenie.  

Starostka obce informovala poslancov aj o ďalšej ústnej žiadosti o odkúpenie p.č.81 – p. 

Balážiková. Jedná sa o parcelu za KD. Predaj tejto parcely poslanci zamietli. 

P. Hríbiková – pokračuje v drobnej stavbe, ktorá bola povolená zástupcom starostu p. Lánim 

v minulom roku. Osobne neprevzala povolenie, bolo jej poslané emailom. K ohláseniu drobnej 

stavby neboli doložené všetky potrebné doklady. K tomuto problému bol aj verejný hovor, občania 

napísali list, ktorým odmietajú zahradenie prístupovej komunikácie, ktorá je aj v územnom pláne 

obce a funguje viac ako 60 rokov. 

 

Ad 11/ Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Silvia Skusilová 

                starostka 

 

 

 

 

 

Zapísala:  

Matejková 

 

Overovatelia:  

Ing. Eva Lániová 

Mgr. Michal Adamov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 16/2015 zo dňa 30.04.2015 k bodu č. 1) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 
 

Schvaľuje: 

a) program zasadnutia OZ  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 4 

Za:    Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov,  

                           

Proti:   - 

Zdržali sa:  - 

 

V  Nižnej Boci dňa 30.04.2015 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 

 

 

 

 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 17/2015 zo dňa 30.04.2015 k bodu č. 2) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 
 

Určuje: 

a) Overovateľov zápisnice Ing. Evu Lániovú a Mgr. Michala Adamova 

b) Zapisovateľku zápisnice Zuzanu Matejkovú 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 4 

Za:    Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov,  

                          

Proti:   - 

Zdržali sa:  - 

 

V  Nižnej Boci dňa 30.04.2015 

 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ v Nižnej Boci  č. 18/2015 zo dňa 30.04.2015 k boduč. 3) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 

 

Berie na vedomie: 

a) Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ 20.03.2015  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 4 

Za:    Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov,  

                           

Proti:   - 

Zdržali sa:  - 

 

V  Nižnej Boci dňa 30.04.2015 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 

 

 

 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci  č. 19/2015 zo dňa 30.04.2015 k bodu č. 4) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 

 

a) Berie na vedomie 

Prezentáciu kandidátok na funkciu hlavného kontrolóra  

b) Konštatuje, 

Že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení 

c) Volí 

V súlade s § 18a  Zákona 369/90 Z.z. v platnom znení p. PhDr. Desanu Stromkovú, bytom 

Veterná Poruba 67, do funkcie hlavnej kontrolórky obce Nižná Boca na dobu určitú od 

1.5.2015 do 30.4.2021 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 4 

Za:    Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov,  

                        

Proti:   - 

Zdržali sa:  - 

 

V  Nižnej Boci dňa 30.04.2015 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 

 

 



Uznesenie OZ v Nižnej Boci  č.  20/2015 zo dňa 30.04.2015 k bodu č. 6) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 

 

Berie na vedomie: 

a) Rozpočtové opatrenie starostky obceč. 2/2015 – povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov vo výške  507,- Eur 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 4 

Za:    Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov,  

                           

Proti:   - 

Zdržali sa:  - 

 

V  Nižnej Boci dňa 30.04.2015 

 

 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


