Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 25.05.2018 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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Nižná Boca za rok 2017
5. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017
6. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
7. Rôzne
8. Ukončenie
Ad 1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej iba OZ/ zahájila a viedla starostka obce.Privítala
prítomných, 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.
13/2018, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, Ing. P. Matejko, proti 0, zdržal sa
0)
Ad 2/ Za overovateľa zápisnice bol určený p. Ing. T. Hellebrandt, za zapisovateľku zasadnutia OZ
bola určená starostkou p. M. Herichová.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 14/2018, za 4
– Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, Ing. P. Matejko, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 29.03.2018 – neboli prijaté poverujúce a ukladujúce
uznesenia.

Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č.
15/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0,
zdržal sa 0)
Ad 4 / Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Nižná Boca za rok 2017. Poslanci
dostali záverečný účet obce aj stanovisko hlavnej kontrolórky emailom. Návrh záverečného účtu bol
zverejnený dňa 09.04.2018 na webovej stránke obce ako aj na úradnej tabuli. Do spracovania
stanoviska k záverečnému účtu t.j. 07.05.2018 nebol doručený podnet, alebo pripomienka od
poslancov alebo občanov. Riadna účtovná závierka a hospodárenie obce bude overená audítorom.
Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí prílohu zápisnice. Hlavná kontrolórka odporúča Obecnému
zastupiteľstvu obce Nižná Boca schváliť Záverečný účet obce Nižná boca za rok 2017 bez výhrad.
Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Nižná
Boca za rok 2017 všetkými hlasmi (uznesenie č. 16/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, Ing. T.
Hellebrandt, M. Herichová, Ing. P. Matejko, proti 0,zdržal sa 0)
Ad 5/ V náväznosti na predchádzajúci bod poslanci schválili Záverečný účet obce Nižná Boca za rok
2017 bez výhrad všetkými hlasmi (uznesenie č. 17/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt,
M. Herichová, Ing. P. Matejko, proti 0,zdržal sa 0)

Ad 6/ Starostka – poslanci dostali emailom aj návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, v dodatku je zapracovaná zmena termínov platieb
požadovanej dotácie. V pôvodnom VZN bola platba priznanej dotácie rozdelená na tri
splátky, teraz sú dve platby 65 % do konca mája a 35 % do konca októbra bežného roka.

Poslanci schválili Dodatok č. 1 k VZN Obce Nižná Boca č. 2/2013 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce všetkými hlasmi (uznesenie č. 18/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, Ing. T.
Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 7/ .
•Starostka – Mesto Liptovský Hrádok poslalo v súlade s VZN č. 2/2013 žiadosť o dotáciu na
deti, ktoré navštevujú krúžky v centre voľného času v Lipt. Hrádku, jedná sa o tri deti. Výška
sumy, ktorú obec dostáva v podielových daniach na dieťa vo veku od 5-15 rokov je na rok
2018 92,59 Eur. Výška dotácie na tri deti je 277,77 Eur. Mesto Lipt. Hrádok v septembri
upresní žiadosť na rok 2018, podľa toho ako budú deti v ďalšom školskom roku navštevovať
krúžky. Poslanci schválili príspevok na jedno dieťa navštevujúce centrum voľného času
v Lipt. Hrádku vo výške 92,59 Eur všetkými hlasmi (uznesenie č. 19/2018, za 4 – Ing. E.
Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
•Starostka – svoju časť analýzy, má spravenú, Ing. Lániová – p. Láni vypracuje II. časť
analýzy, na ktorej sa dohodli na zasadnutí OZ dňa 29.03.2018, do 30.09.2018.
•Starostka – predložila poslancom list, ktorým žiadala zmenu v údajoch o obci na portáli
uvo.gov.sk. Aj sama podľa pokynov z manuálu zmenila údaje, v niektorej časti sú zmenené,
stále však ostali na profile obce aj údaje p. Lániho.
•Ing. Lániová – treba doplniť zničené cedulky na stromčekoch, ktoré vysadili deti popri
chodníku na rozhľadňu, starostka – môžu sa zakresliť do mapy. Dosadia sa stromčeky aj pre
deti, ktoré sa narodili v tomto roku.
•P. Matejková – informovala poslancov o rozpočtových opatreniach č. 3-5/2018.
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 3/2018 – povolené prekročenie vývavkov pri
dosiahnutí vyšších príjmov vo výške 240,00 Eur. Navýšenie príjmovej položky nájomné +
175,00 Eur, za predaj kalendárov obce + 65,00 Eur. Navýšenie výdavkov – +240,00 Eur –
špeciálne služby – PD – zmena trvalého značenia cesta I/72.
Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 - účelovo určené prostriedky zo ŠR na prenesený výkon +
21,00 Eur a zostatok grantu od FO z r. 2017 – zapojenie do rozpočtu vo výške 208,00 Eur.
Navýšenie výdavkov – údržba informačnej tabule + 208,00 Eur a transfer stavebnému úradu +
21,00 Eur.
Rozpočtové opatrenie starostky č. 5/2018 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v sume 800,00
Eur. Presun z položky – všeobecný materiál – osvetlenie ihriska – 800,00 Eur. Presun na
položky: poistné z dohôd + 85,00 Eur, dohody + 120,00 Eur, prístroje – elektrická rozvodnica
+ 155,00 Eur, údržba MR + 300,00 Eur, údržba sofvéru + 60,00 Eur, transfer CVČ + 80,00
Eur.
Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 3-5/20187 všetkými hlasmi (uznesenie č.
20/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0,
zdržal sa 0)
•Starostka – na miestnej komunikácii pred súp.č. 69 sa urobila znovu diera v asfalte, tak isto
sa prepadáva chodník od sp.č. 75 po súp.č. 88. Z LVS prídu pozrieť kamerou do kanála, ale
neručia za výsledok, či bude vidieť poškodenia rúr, lebo kamera neprejde cez prekážky.
Ćistiaca šachta pred súp.č. 83 je zablokovaná. Je potrebné všetky šachty sprístupniť
a pravidelne čistiť, betónové rúry, v ktorých tečie voda, boli položené podľa dostupných
informácií v r. 1949. Popod chodník je položený aj optický kábel, starostka chce osloviť aj
Slovak Telekom a.s., podľa toho, čo sa zistí, keď rozoberie chodník. Bude treba urobiť
rozpočet, koľko bude stáť oprava.
P. Herichová – skúsiť osloviť majiteľa pozemku oproti KD, p. Švandu, či by sa potôčik
nemohol stiahnuť krajom jeho pozemku do Bocianky.

•Starostka – dom smútku stále nie je zapísaný na LV, ku zápisu GP na parcely pod domom
smútku chýba súhlas p. Mgr. Kubičku P., bol vyzvaný už dvakrát listom z 15.01.2018 a
listom z 08.03.2018, starostka napíše ešte jeden list so žiadosťou o súhlas so zápisom GP.
•Starostka – obec podala žiadosť o NFP na elektromobil z Environmentálneho fondu
v hodnote cca 30 000,00 Eur, spoluúčasť obce je 1 500,00 Eur pri zachovaní projektu na tri
roky.
•Starostka – obec doplnila doklady na základe žiadosti pred podpisom zmluvy z PPA –
vykurovanie kultúrneho domu, žiadosti o zateplenie ešte nie sú vyhodnotené.
•Obec tiež podala žiadosť na poukaz 15 000,00 Eur na vybudovanie bezplatnej WIFI v obci.
Princíp podania žiadosti bol ten, kto skôr odošle žiadosť, má šancu dostať financie, pre
Slovensko je určených 88 poukážok - splnili sme všetky podmienky, výsledok zatiaľ
nevieme.
•Starostka – Sentivánska dolina – na mieste prístrešku na smeti je už osadený pútač, okolie je
vyplanírované. V obci pribudli dva kontajnery na papier, sú označené, keďže sú určené na
zber papiera. Jeden je pred Kamenicou, jeden pri obecnom úrade. Dúfame, že občania tam
budú vhadzovať len papier a kartóny. Na všetkých kontajneroch sú nalepené informáčné
letáky ako separovať, napriek tomu, podľa obsahu kontajnerov, to vyzerá, že poniektorí čítať
nevedia.
•Starostka – je dovezená žrďovina na urobenie kompostéra na cintoríne, Boris Lichardus
sľúbil, že ho urobí, starostka pripraví usmernenie na kompostovanie.
•Starostka – informovala poslancov, že na konci júna bude mať týždeň dovolenku, v tom
období obec organizuje aj vatru a deň detí. Treba sa dohodnúť na termíne. Ing. Lániová –
dohodnú sa s p. Mgr. Adamovou na termíne a mieste akcie, budú informovať starostku.
P. Matejko – vatra podlieha ohlasovaniu, musia prísť požiarnici monitorovať, je lepšie vatru
nerobiť.
•Starostka – posledný augustový týždeň 25.08. 2018 sa uskutoční futbalový turnaj,
organizovať ho bude obec.
•Vstup do kultúrneho domu – schody sú veľmi poškodené, sú úzke, treba pouvažovať o ich
oprave - rozšírení. Niečo sa môže urobiť brigádnicky, na odborné práce zazmluvniť
odborníka, dať protišmykovú dlažbu. Tiež bude treba najskôr urobiť rozpočet. V priebehu
roka sa urobí tiež oprava WC – výmena potrebných dielov na toaletách, oprava - prípadné
zakúpenie malých prietokových ohrievačov.
V tomto roku boli rozpočtované aj náklady na vybudovanie žumpy ku KD, prišla cenová
ponuka od p. Mezovského na 2 500,00 Eur bez DPH, je dvakrát vyššia, ako bola pôvodná
dohoda. Starostka skúsi dohodnúť nižšiu cenu, alebo iného dodávateľa.
•Starostka – stará informačná tabuľa pred obochodom je odpílená, osadí sa pri viacúčelovom
ihrisku, na plochu sa primontuje upravený plech, na ktorý sa bude dať písať zotierateľnou
fixou.
•Starostka – 21.05.2018 Povodie Váhu začalo s čistením sedimentačnej nádrže na Ochymstáli.
Na budúci týždeň by mali čistenie dokončiť.
•Na základe požiadavky občanov dala obec žiadosť na DI a SSC Žilina na zmenu trvalého
dopravného značenia od začiatku obce po RD č. 89-90,99 – plnú čiaru, pri vjazdoch do
domov bude prerušovaná čiara. Autá tam doteraz jazdia rýchlo, predbiehajú sa. K žiadosti
musela dať obec vypracovať projekt zmeny TDZ.
•Starostka – opravila sa miestna komunikácia na Kráľovskej strane pri súp. č. 633 – p. Ing.
Lang. P. Lang prispel kúpou žľabov s mrežou, obec zaplatila prácu.
•Starostka – prechod popred p. E. Hríbik, obec musela poslať reklamáciu nedoručenia
poštovej zásielky p. Hríbik, návratka nebola doručená na obec. Telefonicky sme zistili, že
zásielku p. Hríbik ešte vo februári prevzala.

Ad 8/ Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Silvia Skusilová
starostka

Zapísala:
Herichová Marcela
Overovateľ:
Ing. Tomáš Hellebrandt

