Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 14.12. 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 overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie rozpočtu na rok 2017 - 2019
5. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
6. Rôzne
7. Ukončenie
Ad 1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej iba OZ/ zahájila a viedla starostka obce.
Konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci, a preto ho v zmysle § 12 a 13 Zák.
369/90 Zb. o obecnom zriadení prehlásila za uznášania schopné. Privítala hlavnú kontrolórku
obce a hostí. Predložený návrh programu bol doplnený o body – informácia zo stretnutia na
OÚ pozemkový odbor v Liptovskom Mikuláši a stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu na r. 2017-2019. Tieto body budú v poradí ako 4.-5., ostatné budú v poradí
ako 6-9. Bod. Doplnený program zasadnutia poslanci schválili všetkými hlasmi. (uznesenie
č. 64/2016, za 5 – Ing. E.Lániová, Mgr. Adamov, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M.
Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 2/ Za overovateľa zápisnice bol určený Ing. P. Matejko, za zapisovateľku zasadnutia OZ
bola určená starostkou Zuzana Matejková. OZ vzalo na vedomie určenie zapisovateľky
a overovateľa zápisnice. Návrh na uznesenia zapíše Z. Matejková. Poslanci zobrali na
vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 65/2016, za 5 – Ing.
E.Lániová, Mgr. Adamov,Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal
sa 0)
Ad 3/ Kontrola uznesení zo zasadnutia 28.10.2016 – uznesenie č. 58/2016 – starostka o výsledku stretnutia s Ing. Strakom bude informovať v bode rôzne.
Ad 4/ Mgr. Kubička – dostal od starostky žiadosť o vrátenie splnomocnenia, ktorým ho
poverila Obec k jednaniu s vlastníkmi súvisiacim s vysporadúvaním pozemkov. Nerozumie
tomu, prečo ho Obec žiada vrátiť a zároveň sa bude ďalej robiť na prácach a jednaní
s vlastníkmi pozemkov potrebných k začatiu pozemkových úprav.
PhDr. Stromková – Obec môže poveriť na vysporadúvanie pozemkov pre obec len
zamestnanca obce alebo právneho zástupcu.
P. Kubička doniesol splnomocnenie – Obec ho splnomocňuje na jednanie s vlastníkmi
pozemkov ohľadom malých pozemkových úprav, vysvetľovanie podmienok.
P. Láni – p. Kubička urobil pre Obec v rámci vysporiadania pozemkov za minulé roky veľmi
veľa. Treba pokračovať – obec stagnuje.
Mgr. Adamov – p. Kubička sa venuje vybavovaniu pozemkov, jednaniu s ľuďmi dlhé
obdobie.
Starostka obce – dňa 13.12.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na Okresnom úrade
pozemkovom odbore v Liptovskom Mikuláši, s pani Ing. Uhríkovou – vedúcou odboru,

prítomní boli Mgr. Peter Kubička, poslanci Mgr. M. Adamov a M. Herichová, hlavná
kontrolórka obce PhDr. Stromková, Ing. I. Vrlík – geodet s oprávnením na vykonávanie
pozemkových úprav. Rokovanie bolo zamerané na možnosť a postup pri realizácii malých
pozemkových úprav v oblasti Dolné lúky a Dolné salášky v k.ú. Nižná Boca. Bude potrebné
rokovať s Ing. Vrlíkom – uzatvorenie Zmluvy o dielo – urobenie harmonogramu prác, ďalej
osloviť majiteľov pozemkov v uvedených lokalitách formou anketových lístkov. V procese
realizácie pozemkových úprav bude s vlastníkmi komunikovať pozemkový úrad. Po splnení
určených podmienok podá Obec na Okresný úrad L. Mikuláš pozemkový odbor žiadosť na
vykonanie pozemkových úprav z dôvodu zmeny vlastníckych vzťahov.
Poslanci schválili postup obce pri malých pozemkových úpravách v lokalite Dolné lúky
a Dolné salášky v súlade s pokynmi z Okresného úradu pozemkový odbor Liptovský Mikuláš
(uznesenie č. 66/2016, za 4 – Ing. E.Lániová, Mgr. Adamov,Ing. T. Hellebrandt, M.
Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 5/ P. Matejková - od občanov a poslancov v tomto období neboli doručené žiadne
pripomienky k zverejnenému návrhu rozpočtu. Pripomienku a návrh k úprave navrhovaného
rozpočtu dala účtovníčka obce – do konca roka dodávateľ neukončí digitalizáciu projektovej
dokumentácie kanalizácie, na ktorú bola rozpočtovaná v r. 2016 suma 3 000,- Eur. Výdavok
bude až v r. 2017, a preto sa presunula suma 3 000,- Eur v rámci kapitálových výdavkov na
položku obstaranie kapitálových aktív – nakladanie s odpadovými vodami a 2000,- Eur na
obstaranie kapitálových aktív – príprava pozemkových úprav Dolné lúčky z položiek
obstaranie kapitálových aktív – miestne komunikácie. Tieto úpravy sú len medzi položkami
v kapitálovej oblasti, celková výška navrhnutých kapitálových výdavkov sa nemení.
Hlavná kontrolórka PhDr. Stromková – oboznámila prítomných so svojím stanoviskom
k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovému rozpočtu na r. 2018-2019, návrh
rozpočtu obce bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako
vyrovnaný rozpočet v štruktúre a členení na bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie.
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci spôsobom v mieste obvyklým - na úradnej tabuli
a webovej stránke obce po dobu 15 dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. Obec
od r. 2014 neuplatňuje spracovanie rozpočtu v členení na programy.
Hlavná kontrolórka odporučila Obecnému zastupiteľstvu v Nižnej Boci schváliť rozpočet
obce na rok 2017.
Poslanci zobrali na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Nižná boca k návrhu
rozpočtu obce Nižná Boca na roky 2017, 2018 a 2019 všetkými hlasmi (uznesenie č. 67/2016,
za 5 – Ing. E.Lániová, Mgr. Adamov,Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová,
proti 0, zdržal sa 0)
Ad 6/ Poslanci – súhlasili s presunom medzi položkami v rámci kapitálových výdavkov na r.
2017 v návrhu rozpočtu a rozpočet na r. 2017 schválili všetkými hlasmi a výhľadový rozpočet
na r. 2018-2019 zobrali na vedomie (uznesenie č. 68/2016, za 5 – Ing. E.Lániová, Mgr.
Adamov,Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 7/ Starostka obce – k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neboli doručené na
obec žiadne pripomienky a návrhy. Poslanci VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bude účinné od 1.1.2017
schválili všetkými hlasmi (uznesenie č. 69/2016, za 5 – Ing. E.Lániová, Mgr. Adamov,Ing. T.
Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)

Ad 8/ Starostka obce – informovala poslancov, že Ing. Straka odovzdal projektovú
a rozpočtovú dokumentáciu na stavbu Rekonštrukcia miestnej komunikácie. Z projektu bol
vylúčený výjazd naproti súp. č. 167, 168. V budúcnosti sa bude riešiť ako samostatný projekt.
Rozpočet sa bude aktualizovať podľa reálnych cien od dodávateľov.
Starostka – navrhla poslancom odmeny v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov OZ na
volebné obdobie 2014-2018 čl. II. (podľa účasti na zasadnutiach). Poslanci schválili výšku
odmien všetkými hlasmi (uznesenie č. 70/2016, za 5 – Ing. E.Lániová, Mgr. Adamov,Ing. T.
Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Starostka – štátna cesta č. 1/72 v k.ú. Nižnej Boce sčasti prechádza pozemkami súkromných
vlastníkov. V čase jej výstavby ju nevykúpili. Majitelia pozemkov môžu poslať žiadosť
o majetkoprávne vysporiadanie na Slovenskú správu ciest, Investičnú výstavbu a správu
ciest, Žilina. Tlačivo je k dispozícii na úrade. Informácia bude zverejnená v obci spôsobom
v mieste obvyklým.
P. Matejková – prečítala poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtové opatrenie č.
31/2016 presun rozpočtovaných prostriedkov z položky obstaranie kapitálových aktív –
vodovod v sume 2 250,00 Eur na obstaranie kapitálových aktív – PD na miestnu komunikáciu
bez zmeny celkovej sumy rozpočtu. Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 31/2016
všetkými hlasm (uznesenie č. 71/2016, za 5 – Ing. E.Lániová, Mgr. Adamov,Ing. T.
Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ďalej p. Matejková informovala poslancov o úprave rozpočtu v 12/2016 - rozpočtové
opatrenie starostky obce č. 32/2016 – presun medzi položkami – správa úradu, z položky
všeobecný materiál - – 100,00 Eur, údržba výpočtovej techniky - 100,00 Eur, na položku
mzdové prostriedky + 200,00 Eur, presun z kultúrne služby – knižnica- vš. materiál - 50,00
Eur na položku spotreba elektrickej energie + 50,00 Eur, č. 33/2016 – zvýšenie príjmov na
položke daň z ubytovania + 140,00 Eur, príjem za služby V3S - + 100,00 Eur, príjem správne
poplatky stavebné + 100,00 Eur, zároveň navýšenie výdavkov na položke odvod do
rezervného fondu - + 240,00 Eur, odvod správnych poplatkov SocÚ – 100,00 Eur.
Rozpočtové opatrenie č. 34/2016 – navýšenie príjmov – transfer z ÚPSVaR na výdavky
spojené so zamestnávaním na § 52 vo výške 46,00 Eur.
Rozpočtové opatrenia č. 32/2016-34/2016 poslanci zobrali na vedomie všetkými hlasmi
(72/2016, za 5 – Ing. E. Lániová, Mgr. Adamov, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M.
Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
P. Masiarová – poslanci sú mladí, netreba sa báť výziev, treba pokračovať ......
Ad 8/ Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Silvia Skusilová, v.r.
starostka
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