Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 02.05. 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. Schválenie záverečného účtu obce Nižná Boca za rok 2016
5. Rôzne
6. 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. Ospravedlnila hlavnú
kontrolórku obce. Program zasadnutia poslanci schválili všetkými hlasmi. (uznesenie č.
19/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Mgr. M. Admov, 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. Návrh na uznesenia zapíše Z. Matejková. Poslanci
zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 20/2017, za 4
– Ing. E.Lániová, Mgr. M. Adamov, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 3/ Kontrola uznesení zo zasadnutia 31.03.2017 – k uzneseniu č. 18/2017 –rokovanie so
starostom obce Malužiná ohľadom pluhovania v zimnom období, výsledok – v rovnakom
režime ako minulú zimu, vodičov majú p. Staroňa M., p. M. Pavelku. Posyp miestnej
komunikácie – podrobnejšie v bode rôzne. Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia
uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 21/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Mgr. M. Adamov,
Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 4/ Starostka – poslanci dostali v tlačovej forme odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k Návrhu záverečného účtu za rok 2016. Starostka ospravedlnila hlavnú kontrolórku,
v pôvodnom termíne zasadnutia OZ bola prítomná, ale z dôvodu nepriaznivého počasia
a povodňovej situácie sa zasadnutie presunulo z termínu 28.04. 2017 na 02.05.2017. Starostka
prečítala odporúčanie hlavnej kontrolórky OZ schváliť záverečný účet Obce Nižná Boca za
rok 2016 bez výhrad. Poslanci nemali k odbornému stanovisku pripomienky.
Kópia odborného stanoviska tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci zobrali na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu
záverečného účtu obce Nižná Boca za rok 2016 všetkými hlasmi (uznesenie č. 22/2017, za 4 –
Ing. E.Lániová, Mgr. M. Adamov, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Poslanci schválili:
•záverečný účet obce Nižná Boca a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 bez výhrad,
•prebytok bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2016v sume 18 155,33 Eur na tvorbu
rezervného fondu,
•vysporiadanie zostatku finančných operácií za rok 2016 v sume 9 948,12 Eur z rezervného
fondu,
•skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 8 207,21 Eur,

•tvorbu rezervného fondu z opráv minulých rokov vo výške 1 957,07 Eur
všetkými hlasmi (uznesenia č. 23-24/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Mgr.M. Adamov, Ing. P.
Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 5/ Starostka obce vyzvala p. Matejkovú, aby prečítala poslancom návrh rozpočtových
opatrení č. 3-7/2017.
Rozpočtové opatrenie 3/2017 – navýšenie príjmov – transfery – ÚPSVaR –na
nezamestnaných § 52 – 230,00 Eur, transfer na register adries – 56,00 Eur, navýšenie
výdavkoc – pracovné pomôcky, odvoz odpadu – 230,00 Eur, cestovné – 56,00 Eur.
Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 – navýšenie príjmov – pokuty ostatné 116,00 Eur, výdavky
–cestovné 116,00 Eur.
Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 – navýšenie príjmov – transfer na akciu pre deti – 150,00 Eur,
navýšenie výdavkov – akcia pre deti 150,00 Eur.
Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 presun medzi položkami bez zmeny celkovej sumy rozpočtu.
Presun medzi položkami – nakladanie s opdadovými vodami – 20,00 Eur, na položku vodné
stočné + 20,00 Eur, presun z položky údržba softvéreu – 105,00 Eur na pložky školenia +
100,00 Eur, príspevok CVČ + 5,00 Eur.
Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 – transfer zo ŽSK – 600,00 Eur, výdavky na workoutové
ihrisko – 600,00 Eur.
Návrhy rozpočtových opatrení tvoria prílohu zápisnice.
Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 3-7/2017 všetkými hlasmi (uznesenie č.
25/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Mgr. M. Adamov, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0,
zdržal sa 0)
Starostka obce – doplnila informácie k uzneseniu č. 18/2017 zo zasadnutia 31.03.2017 –
posyp MK v zimnom obodobí, zisťovala ceny sypačov, pohybujú sa v reláciách od 1500,00
do 4000,00 Eur. Ing. Lániová sa informovala, či bude s obcou Malužiná urobená zmluva.
Starostka – nie, budú sa dávať len objednávky. Mgr. Adamov – pokiaľ bude v obci, keď bude
treba posýpať – má na to prostriedky, treba automobil s prívesným zariadením. podrobnejšie
zistí technické parametre sypačov, aby bolo možné posýpať nielen soľou, ale drobným
štrkom. Mgr. Adamov zístí cenu sypača za osobné auto. Musí sa zabezpečiť aj posyp - štrk
na zimu, aby nebol mokrý. Orientačná cena na kúpu sypača – cca 2 000,- Eur.
Starostka – s p. Mgr. P. Kubičkom s manželkou je dohodnutá na predaji pozemku parcely CKN 1596/35 zastavané plochy a nádvoria pri vodojeme vo výmere 880 m2, po 3,32 Eur/m2 –
cena 2 921,60 Eur. P. Kubička je vlastníkom parcely C-KN 2046 TTP o výmere 687 m2 podiel
2/36, parcely C-KN 2047/4 TTP vo výmere 247 m2 podiel 1/1 a parcely E-KN 2047 TTP vo
výmere 852 m2 podiel 1/1.
Spoločnosť Boca Resort spol. s r.o. Bratislava je vlastníkom parcely C-KN 2046 podiel 1/36.
Výmera, ktorú obec kúpi od predávajúceho Kubička P. je 461 m2 , od Boce Resort spol.
s r.o., Bratislava je 10 m2. Cena uvedených podielov je spolu - p. Kubička 1 530,52 Eur,
Boca Resort spol. s r.o. – 33,20 Eur.
Poslanci schválili cenu za kúpu pozemkov (podielov v uvedených parcelách) vo výške 3,32
Eur/m2- novovytvorené parcely geometrickým plánom č. 40003337-72/2016 zo dňa
03.03.2017, vytvorený Ing. J. Benikovským, IČO 40003337. (uznesenie č. 26/2017, za 4 –
Ing. E.Lániová, Mgr. M. Adamov, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Starostka – informovala poslancov, že dala žiadosť o odkúpenie časti parcely popri chate
Kamenica smerom k mostu COOP Jednote SD Lipt. Mikuláš. Źiadosť musí prerokovať
predstavenstvo COOP Jednoty SD Lipt.. Mikukláš.
Starostka – z dôvodu prepisu vlastníka elektromeru na kultúrnom dome je potrebné skončiť
zmluvu o nájme s TJ Tatranom Nižná Boca. Obec požiada o zmenu ističa, urobí sa podvojné
meranie – bude sa merať spotreba v KD, kanceláriách US N. Boca a v knižnici a spoločných

priestoroch. S TJ Tatranom Nižná Boca obec uzavre novú nájomnú zmluva. Nájomná zmluva
sa ukončí k 15.5.2017. Poslanci schválili ukončenie nájomnej zmluvy s TJ Tatranom Nižná
Boca dohodou k 15.5.2017 všetkými hlasmi (uznesenie č. 27/2017, za 4 – Ing. E.Lániová,
Mgr. M. Adamov, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Starostka – dala vypracovať cenové ponuky na opravu výjazdov pri súp. č. 167, 168
a smerom na Vyšnú Bocu od súp. č. 189. Cenová ponuka je cca 25 000,- Eur. V júli 2017
obec splatí úvery, ktoré mala zobraté na viacúčelové ihrisko a rekonštrukciu MK v r. 2013.
P. Herichová – pokračovať v rekonštrukcii MK od skončenia rekonštrukcie MK súp.č. 96 až
po výjazd pri p. Šakovi. Zahrnúť aj tento výjazd.
Mgr. Adamov – voda na cintorín – 27.-28.5.2017 urobí nový záchyt vody – plastová nádoba
sa zakope vyššie ako je doteraz, aby nebola v ohradenom priestore. Starostka - v sobotu je
naplánovaná aj brigáda, ktorej termín bude upresnený podľa počasia.
Starostka – obec dostala zo ŽSK dotáciu 600,00 Eur na Workoutové ihrisko. Obec žiadala
dotáciu vo výške 1500,00 Eur. Spoluúčasť obce je 20 % z požadovanej dotácie – 300,00 Eur.
Požiadala poslancov, aby aj na internete pohľadali výrobcov prvokov ihrísk, jednotlivé časti
na cvičenie sú drahé, keďže obec nedostala požadovanú výšku, musí vybrať prvky, ktoré budú
cenovo prístupné.
Starostka – p. Humajová súp.č. 109 poslala žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny
odpad. Poslanci odporučili starostke obce znížiť poplatok o 50 %.
Starostka - dnes už začalo Povodie váhu Piešťany š.p. čistiť priehradu na Ochimstáli. Podľa
predbežných informácií bude odtiaľ vyvezených cca 200 áut piesku. Povodeň urobila
najväčšie škody na lesnej ceste Lesov SR š.p. v Kráľovskej doline a na ceste US Nižná Boca
v Sentivánskej doline. V obci povodeň našťastie neurobila väčšie škody, na niektorých
miestach sú zobraté časti múrov a brehov. V piatok sa podarilo ešte podvečer prebiť zapchaté
priepusty a uvolniť upchatú mrežu pred kultúrnym domom.
Ad 6/ Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Silvia Skusilová, v.r.
starostka
Zapísala:
Matejková
Overovateľ:
Ing. Peter Matejko

