
Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 24.02. 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.   Dobrovoľný hasičský zbor
5.   Správy hlavnej konttolórky
6.   Výsledky právnej analýzy 
7.   Rôzne
8.   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 hlavnú kontrolórku
obce  a hostí  –  členov  OV DHZ v Lipt.  Mikuláši.  program zasadnutia   poslanci  schválili
všetkými  hlasmi.   (uznesenie  č.  1/2017,  za  4  –  Ing.  E.Lániová,  Mgr.  Adamov,  Ing.  P.
Matejko, 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. 2/2017, za 4 –
Ing. E.Lániová, Mgr. Adamov, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)

Ad 3/ Kontrola uznesení zo zasadnutia  14.12.2016 – neboli prijaté poverujúce a ukladajúce
uznesenia. Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie
č.  3/2017, za 4 – Ing.  E.Lániová, Mgr.  Adamov, Ing.  P. Matejko, M. Herichová, proti  0,
zdržal sa 0)

Ad 4/ P. Starostka poprosila p. Huťku z OV DHZ v Lipt. Mikuláši, aby informoval poslancov
o spôsobe zrušenia DHZ, ktorý v obci už niekoľko rokov nevykazuje žiadnu činnosť.
P. Holbus – v obci môže fungovať DHZ ako občianske združenie alebo DHZ obce, ktorý je
povinný  v obci  nad  500  obyvateľov.  Teraz  sa  zúčastnili  zasadnutia  OZ,  aby  uzavreli
fungovanie  DHZ,  ktorý  bol  v minulosti  funkčný.  Už  však  za  predchádzajúceho  starostu
prestal vyvíjať  činnosť, počet členov klesol pod 5. DHZ nevznikol uznesením OZ, preto ho
ani OZ nemôže zrušiť. Ukončiť jeho činnosť môže nadriadený orgán. Momentálne v obci sa
nenašli občania, ktorí by pokračovali v DHZ. Jednotlivci, ktorí by mali záujem byť  členmi
DHZ, môžu sa prihlásiť do zboru aj v obci Malužiná, kde DHZ funguje.
Obec  má  mať  preventivára,  ktorý  robí  kontrolu  objektov  v rámci PO.  Preventivár  musí
absolvovať  školenie – 80 hodín, platí  5 rokov, každoročne sa chodí na preškolenia.  Obec
môže uzavrieť zmluvu aj s inou obcou alebo firmou, ktorá bude vykonávať v obci preventívne
kontroly v rámci PO. 
Materiál  PO  a striekačka,  ktoré  sú  v obci,  sú  majetkom  obce.  Na  jar  sa  urobí  kontrola
funkčnosti tohto materiálu za prítomnosti odborného člena PO. 



Poslanci zobrali na vedomie informácie o spôsobe ukončenia činnosti DHZ  všetkými hlasmi
(uznesenie č. 4/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Mgr. Adamov, Ing. P. Matejko, M. Herichová,
proti 0, zdržal sa 0)
Po ukončení tohto bodu p. Holbus, p. Ozdínyi a p. Huťka sa rozlúčili a opustili rokovanie OZ.
 
Ad 5/ Hlavná kontrolórka p. PhDr. Stromková informovala poslancov o výsledkoch kontrol
v obci za rok 2016 – správa z kontroly nakladania s nehnuteľným majetkom – pozemkami
v obci  a z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ za rok 2016. Prečítala poslancom správu
hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci za rok 2016. Správy tvoria prílohu zápisnice.
Cieľom  kontrolnej  činnosti  bolo  zistiť  stav  hospodárenia  a riadenia  obce,  odstránenie
prípadných nedostatkov a prispieť k zefektívneniu činnosti orgánov obce v súlade s platnými
všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi.  Zistené  nedostatky  budú  odstránené  –  napr.
formálna stránka písania uznesení. 
Poslanci zobrali na vedomie správy hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti v obci za
rok 2016  všetkými hlasmi (uznesenie č. 5/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Mgr. Adamov, Ing. P.
Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)

Ad 6/ Starostka obce – poslanci dostali emailom právne stanovisko vypracované Advokátskou
kanceláriou, advokátom JUDr. Romanom Škerlíkom, k posúdeniu postupu Obce Nižná Boca
pre prevode nehnuteľností,  ktorých prevod bol predmetom rokovania na zasadnutiach OZ
v máji a novembri 2014. Z tohto právneho stanoviska vyplýva pre poslancov OZ odporúčanie,
aby sa vyvarovali pochybeniam, ktoré boli urobené pri prevode majetku obce v r. 2014, a aby
pri ďalšom nakladaní s nehnuteľným majetkom obce postupovali v súlade so zák. č. 138/91
Zb. o majetku obcí v platnom znení. Právne stanovisko tvorí prílohu zápisnice. 
Poslanci  zobrali  na vedomie všetkými  hlasmi  prítomných  právne stanovisko vypracované
Advokátskou  kanceláriou  JUDr.  Romanom  Škerlíkom  advokátom,  zo  dňa  21.2.2017
k posúdeniu  postupu  Obce  Nižná  Boca  pri  prevode  nehnuteľností,  ktorých  prevod  bol
predmetom rokovania na zasadnutí OZ obce dňa 29.5.2014 v spojitosti so zasadnutím OZ dňa
13.05.2014  a predmetom  rokovania  na  zasadnutí  OZ  dňa  06.11.2014  v spojitosti  so
zasadnutím dňa 13.11.2014 a prijali stanovisko v predmetnej veci ďalej nekonať. (uznesenie
č.  6/2017, za 4 – Ing.  E.Lániová, Mgr.  Adamov, Ing.  P. Matejko, M. Herichová, proti  0,
zdržal sa 0)

Ad 7/ Starostka obce vyzvala p. Herichovú, aby ako predsedníčka inventarizačnej komisie
informovala o vykonaní inventarizácie – dokladovej a fyzickej k 31.12.2016.
P. Herichová prečítala poslancom inventarizačný zápis z inventarizácie, fyzickou inventúrou
nebol zistený rozdiel medzi fyzickým a účtovným stavom majetku, dokladovou inventúrou
bol zistený rozdiel spôsobený chybným účtovným zápisom na účte oprávok. Chybný zápis
opraví účtovníčka interným dokladom v 1/2017. 
P. Herichová prečítala poslancom návrh na vyradenie majetku z evidencie, jedná sa o majetok
poškodený,  zastaraný,  neupotrebiteľný.  Zoznam  tvorí  prílohu  zápisnice.  Podľa  účtov
zaradenia navrhuje sa na vyradenie majetok – účet 023 – v hodnote 3 671,21 Eur, účet 028 –
v hodnote 641,09 Eur a OTE – v hodnote 52,96 Eur.
Ďalej informovala poslancov o zaúčtovaní opravných položiek k účtu 042 – obstaranie DHM,
účtu 318 a 319 nedaňové a daňové pohľadávky. Opravné položky boli vytvorené v súlade so
smernicou o vedení účtovníctva.
Od r.  2015 je vytvorená opravná položka v plnej  výške 2 489,54 Eur k obstaraniu  PD –
výstavba  zvonice  z r.  2005.  Inventarizačná  komisia  dáva  návrh  na  schválenie  zmarenej
investície, pretože sa jedná o PD, ktorá nebude realizovaná, navrhuje inventarizačná komisia
obstaranie PD – zvonica zaúčtovať ako zmarenú investíciu do nákladov v sume 2 489,54 Eur.



Ďalej informovala poslancov o tom, že obec nemá v majetku Zmenu a Doplnok č. 1/ÚPN –
O Nižná Boca, ktorý bol schválený v r. 2008. Spracovateľom bola spoločnosť EXPO LINE
s.r.o.,  Bratislava v spolupráci  a A-Štúdiom Liptovský Hrádok.  Financovala  ho spoločnosť
Boca Resort s.r.o., Bratislava. Pre zaradenie do majetku obce je potrebné doložiť nadobúdaciu
hodnotu Zmeny a Doplnku č.  1. Osloví sa Ing.  arch.  Karkošiak,  aby pomohol zistiť  cenu
uvedeného doplnku.  Potom sa predloží  na schválenie OZ,  aby sa Zmena a Doplnok č.  1
mohol zaradiť do majetku obce.

Poslanci zobrali  na vedomie informáciu predsedníčky inventarizačnej komisie k vykonaniu
riadnej inventarizácie majetku obce k 31.12.2016  všetkými hlasmi (uznesenie č. 7/2017, za 4
– Ing. E.Lániová, Mgr. Adamov, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Poslanci schválili vyradenie majetku navrhnutého inventarizačnou komisiou všetkými hlasmi
(uznesenie č. 8/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Mgr. Adamov, Ing. P. Matejko, M. Herichová,
proti 0, zdržal sa 0).
Poslanci schválili zmarenú investíciu – obstaranie PD zvonica z r. 2005 v sume 2 489,54 Eur
do nákladov  všetkými hlasmi (uznesenie č. 9/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Mgr. Adamov,
Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0).
Poslanci zobrali na vedomie vytvorenie opravných položiek k účtu 042 obstaranie, účtom 318
a 319 nedaňové a daňové pohľadávky všetkými hlasmi (uznesenie č.  10/2017, za 4 – Ing.
E.Lániová, Mgr. Adamov, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0).

Mgr. Adamov – informoval sa  starostky o termíne dokončenia výstavby prístrešku a skladu
pri viacúčelovom ihrisku. Starostka – výstavba bude tohto roku, drevo je pripravené, cez zimu
vyschne, stavby sú ohlásené a povolené.
Starostka – osvetlenie multifunkčného ihriska, solárne osvetlenie, o ktorom informoval Mgr.
Adamov nie je dostatočné, je slabé. 

Starostka – boli doručené výzvy na doplnenie žiadostí o dotáciu z Environmentálneho fondu
podaných v r. 2016 na vodovod a kanalizáciu. Bola doplnená žiadosť o dotáciu na vodovod.
Starostka - bola podaná žiadosť o dotáciu z rozpočtu ŽSK – odbor školstva a športu, podľa
VZN č. 46/2016 – na detské ihrisko, ktoré by bolo umiestnené pri viacúčelovom ihrisku.
Ďalej starostka obce pripravuje žiadosť o dotáciu na doplnenie knižničného fondu do obecnej
knižnice.

Starostka obce informovala o podnetoch od p. Mäsiarovej – vyhlásiť fotosúťaž – fotografie
obce, od p. Polóniovej – pozvať divadielko – predstavenia v MŠ, uskutočniť v knižnici večer
s deťmi  –  čítanie  z  kníh.  Starostka  obce  navrhla,  aby  bola  vytvorená  kultúrno-športová
komisia,  ktorá  by  zabezpečovala  takéto  akcie  v obci.  Poslanci  oslovia  aj  občanov,  ktorí
pomáhajú pri organizovaní doterajších akcií pre deti aj dospelých. Na budúcom zasadnutí OZ
sa vymenujú členovia komisie, urobí sa plán práce.
Poslanci   odporučili  vytvorenie  športovo-kultúrnej  komisie všetkými  hlasmi (uznesenie č.
11/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Mgr. Adamov, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal
sa 0).

Starostka – dostala ponuku od p. PhDr. Zuskinovej na knihu „Liptov-ľudové umenie“. Je to
pokračovanie knihy „Liptov v ľudovej kultúre“. Je možnosť objednať knihu za výhodnú cenu
20,00 Eur/ks v min. počte 10 ks. Ďalej prišla ponuka na kúpu knihy „História spracovania
dreva v Liptove od minulosti po súčasnosť“ od autorov J. Taraba, Peter Vítek. Cena je 29
Eur/ks. Poslanci odporučili objednať knihy od PhDr. Zuskinovej v počte 10 ks a jednu knihu
o histórii spracovania dreva do obecnej knižnice.



Starostka  obce  –  vo  februári  boli  v obci  predviesť  z UNIKONT  SLOVAKIA,  spol.
s r.o.,Dubnica nad Váhom multifunkčné komunálne vozidlo Multicar M 27 C 4x4. Predviedli
pluhovanie šípovou snehovou radlicou. Je využiteľné aj ako sypač, na dovoz materiálu, a má
aj  iné výmenné nadstavby.  Pre  obec je dôležitá  cena,  ktorá je  podľa nezáväznej  ponuky
79 134,00 Eur. 
Záleží aj na   využiteľnosti vozidla počas roka. Starostka informovala o cenových reláciách
traktorov  JOHN  DEERE.  Pre  obec  je  v prípade  obstarania  traktora  alebo  iného  vozidla
dôležitá najmä jeho celoročná využiteľnosť, na financovanie by sa tiež musel zobrať úver.

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

Mgr. Silvia Skusilová, v.r.
         starostka

Zapísala: 
Matejková

Overovateľ: 
Ing. Eva Lániová


