Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 29.01. 2016 o 18.00 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. Schválenie VZN 1/2016 O vyhradení miesta a stanovení podmienok na umiestn.
voleb. plagátov na verej. priestr. na území Obce Nižná Boca
5. Akcie v obci na rok 2016
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. Privítala PhDr. Desanu
Stromkovú, hlavnú kontrolórku obce. Poslanci schválili navrhnutý program zasadnutia bez
pripomienok a doplnkov všetkými hlasmi. (uznesenie č. 1/2016, za 4 – M.Herichová, Ing.
Matejko, Ing. Lániová, Mgr. Adamov, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 2/ Za overovateľa zápisnice bol určený p. Mgr. Michal Adamov, za zapisovateľku
zasadnutia OZ bola určená starostkou Zuzana Matejková. OZ vzalo na vedomie určenie
zapisovateľky a overovateľa zápisnice. Návrh na uznesenia zapíše Z. Matejková. Prítomní
poslanci schválili overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 2/2016, za 4 –
M. Herichová, Ing. Matejko, Ing. Lániová, Mgr. Adamov, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 3/ Kontrola uznesení zo zasadnutia 10.12.2015 – neboli prijaté poverujúce a ukladajúce
uznesenia.
Ad 4/ Starostka obce informovala poslancov, že návrh VZN č. 1/2016 O vyhradení miesta
a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verej. priestranstve na
území Obce Nižná Boca bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce po dobu
15 dní. K návrhu neboli doručené pripomienky. Poslanci VZN č 1/2016 schválili všetkými
hlasmi (uznesenie č. 3/2016, za 4 – M. Herichová, Ing. Matejko, Ing. Lániová, Mgr. Adamov,
proti 0, zdržal sa 0)
Ad 5/ Starostka obce – poslanci dostali v písomnej forme plán akcií, ktoré by sa mali konať
v obci v roku 2016. Akcie sú na programe priebežne v roku, prvá je fašiangový sprievod,
ktorý sa bude konať 6.2.2016. Poslanci schválili plán akcií všetkými hlasmi (uznesenie č.
4/2016, za 4 – M. Herichová, Ing. Matejko, Ing. Lániová, Mgr. Adamov, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 6/ Starostka obce – v obecnej knižnici sa v mesiaci december 2015 konala inventarizácia,
boli navrhnuté knihy na vyradenie, sú to knihy zastarané, ktoré neboli požičané 10, 20 rokov,
zoznam kníh tvorí prílohu zápisnice. Hodnota kníh navrhnutých na vyradenie je 110,96 Eur.
rozpočtu. Poslanci schválili zoznam vyradených kníh v hodnote 110,96 Eur všetkými hlasmi
(uznesenie č. 5/2016, za 4 – M. Herichová, Ing. Matejko, Ing. Lániová, Mgr. Adamov, proti 0,
zdržal sa 0)

P. Matejková – informovala poslancov o rozpočtovom opatrení starostky obce č. 17/2015
presun medzi položkami bez zmeny celkového rozpočtu. Poslanci zobrali rozpočtové
opatrenie č. 17/2015 na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 6/2016, za 4 – M. Herichová,
Ing. Matejko, Ing. Lániová, Mgr. Adamov, proti 0, zdržal sa 0)
Starostka obce – obec podala projekt na kamerový systém v spolupráci so spoločnosťou
SAKS
M. Herichová – projekt na MK, treba urobiť ešte dopracovať projektovú dokumentáciu, bude
výzva cez MAS Horný Liptov. Starostka – bude sa treba spojiť s projektantom, lebo podľa
zamerania miestna komunikácia ide po súkromných pozemkoch.
Starostka obce – informovala poslancov, že v rámci dobrovoľnej činnosti pracuje pre obec
šesť nezamestnaných, od 1.3.2016 bude pracovať aj p. M. Vernarec z Malužinej.
Starostka – dnes vplyvom oteplenia nastali poruchy na vodovodných prípojkách, poruchy sa
zistili až v dopoludňajších hodinách, boli zastavené prívody do domov, kde nastali poruchy na
prípojkách.
Ing. Lániová – stále sú problémy s majiteľmi psov, ktorí nedbajú na čistotu po svojich psoch,
VZN o držaní psov Obec má prijaté. Hlavná kontrolórka – obec môže konať o priestupku, ak
bude doručená písomná sťažnosť alebo aj ústna zapísaná do zápisnice. Túto problematiku
treba ďalej riešiť, apelovať na majiteľov psov, aby dodržiavali čistotu po svojich psoch.
V obci boli rozmiestnené rolky vreciek na zber psích exkrementov.
Starostka obce – stolnotenisový krúžok vedie Mgr. Adamov.
Starostka – obec pomôže MŠ v Kráľovej Lehote, ktorú navštevujú aj deti z obce, zabezpečiť
koberce do miestností.
Starostka obce informovala poslancov o zámere prenajať kancelárske a skladové priestory v
Obecnom dome č. 74 Urbárskemu spolku obce Nižná Boca, vzhľadom na to, že priestory
majú prenajaté už dlhodobo a ide len o obnovu nájmu v súlade s platnou legislatívou, zámer
prenajať priestory bude hodný osobitného zreteľa. Poslanci schválili zámer prenajať
kancelárske a skladovacie priestory o rozlohe 76 m² v cene 3,50 € /m² a rok Urbárskemu
spolku obce Nižná Boca všetkými hlasmi, čím bola splnená podmienka 3/5 väčšiny pri
hlasovaní (uznesenie č. 7/2016, za 4 – M. Herichová, Ing. Matejko, Ing. Lániová, Mgr.
Adamov, proti 0, zdržal sa 0)
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými
poslancami je evidované pri každom hlasovaní zvlášť.
Ad 7/ Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Silvia Skusilová
starostka
Zapísala:
Matejková
Overovatelia:
Mgr. M. Adamov

Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 1/2016 zo dňa 29.01.2016 k bodu č. 1)
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci:
Schvaľuje:
program zasadnutia OZ bez pripomienok a doplnkov
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 4
Za:
4  Ing. E. Lániová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov, M. Herichová
Proti:
0
Zdržali sa:
0
V Nižnej Boci dňa 29.01.2016
Uznesenie podpísané v Nižnej Boci dňa 03.02.2016
Mgr. Silvia Skusilová
starostka
Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 2/2016 zo dňa 29.01.2016 k bodu č. 2)
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci:
Berie na vedomie:
a) Overovateľa zápisnice určeného starostkou obce: Mgr.M. Adamov
b) Zapisovateľku zápisnice určenú starostkou obce: Zuzanu Matejkovú
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 4
Za:
4  Ing. E. Lániová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov, M. Herichová
Proti:
0
Zdržali sa:
0
V Nižnej Boci dňa 29.01.2016
Uznesenie podpísané v Nižnej Boci dňa 03.02.2016
Mgr. Silvia Skusilová
starostka
Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 3/2016 zo dňa 29.01.2016 k bodu č. 4)
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci:
Schvaľuje:
VZN 1/2016 O vyhradení miesta a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejnom priestranstve na území Obce Nižná Boca
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 4
Za:
4  Ing. E. Lániová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov, M. Herichová
Proti:
0
Zdržali sa:
0
V Nižnej Boci dňa 29.01.2016
Uznesenie podpísané v Nižnej Boci dňa 03.02.2016
Mgr. Silvia Skusilová
starostka

Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 4/2016 zo dňa 29.01.2016 k bodu č. 5)
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci:
Berie na vedomie:
Plán akcií organizovaných Obcou Nižná Boca v roku 2016 tak ako ho predložila starostka
obce ( príloha zápisnice)
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 4
Za:
4  Ing. E. Lániová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov, M. Herichová
Proti:
0
Zdržali sa:
0
V Nižnej Boci dňa 29.01.2016
Uznesenie podpísané v Nižnej Boci dňa 03.02.2016
Mgr. Silvia Skusilová
starostka
Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 5/2016 zo dňa 29.01.2016 k bodu č. 6)
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci:
Schvaľuje:
Zoznam vyradených kníh z obecnej knižnice v Nižnej Boci navrhnutých na vyradenie pri
inventarizácii v mesiaci december 2015 v hodnote 110,96 Eur (zoznam tvorí prílohu
zápisnice)
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 4
Za:
4  Ing. E. Lániová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov, M. Herichová
Proti:
0
Zdržali sa:
0
V Nižnej Boci dňa 29.01.2016
Uznesenie podpísané v Nižnej Boci dňa 03.02.2016
Mgr. Silvia Skusilová
starostka
Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 6/2016 zo dňa 29.01.2016 k bodu č. 7)
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci:
Berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 17/2015 starostky obce k 2.12.2015 – presun medzi položkami bez
zmeny celkového rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 4
Za:
4  Ing. E. Lániová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov, M. Herichová
Proti:
0
Zdržali sa:
0
V Nižnej Boci dňa 29.01.2016
Uznesenie podpísané v Nižnej Boci dňa 03.02.2016
Mgr. Silvia Skusilová
starostka

Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 7/2016 zo dňa 29.01.2016 k bodu č. 6)
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci:
Schvaľuje:
Zámer prenajať majetok obce  nebytový priestor – kancelárie, skladovací priestor a
spoločné priestory, nachádzajúce sa v stavbe Obecný dom so súpisným číslom 74,
postavenej na parc. č. 91, zapísanej na LV č. 495 v kat. úz. Nižná Boca, celková
výmera prenajímaných priestorov je 76 m2 na účely prevádzkovania kancelárie
Urbárskemu spolku obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo, Nižná Boca 74, 032
34 Malužiná, v sume 3,50 EUR / 1 m2 prenajímanej plochy / 1 rok, podľa § 9a, ods. 9
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je obnovenie nájmu v súlade s
platnou legislatívou, keďže kancelárske a skladovacie priestory mal Urbársky spolok
obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo dlhodobo v prenájme.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 4
Za:
4  Ing. E. Lániová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov, M. Herichová
Proti:
0
Zdržali sa:
0
V Nižnej Boci dňa 29.01.2016
Uznesenie podpísané v Nižnej Boci dňa 03.02.2016
Mgr. Silvia Skusilová
starostka

