Zápisnica
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 24.11. 2014 o 18.00 hod. v penzióne „Bocorka“

Prítomní poslanci

-

dľa prezenčenej listiny

Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej iba OZ/ zahájil a viedol zástupca starostu obce Jaroslav
Láni. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci, a preto ho v zmysle § 12 Zák.
369/90 Zb. o obecnom zriadení prehlásil za uznášania schopné.
Starosta oboznámil poslancov s programom ustanovujúceho zasadnutia OZ: program – príloha
zápisnice, poslanci program schválili všetkými hlasmi.
Ad 1/ Zástupca starostu otvoril zasadnutie a privítal prítomných poslancov a hostí.
Ad 2/ Za overovateľov zápisnice boli určení p. Ing. Tomáš Hellebrandt a p. Ing. Peter Matejko.
Zapisovateľkou bola určená p. Zuzana Matejková.
Ad 3/ Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Iveta Lániová oboznámila prítomných
z výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdala osvedčenia o zvolení
novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva, popriala im
veľa úspechov v ich práci.
Ad 4/ Novozvolená starostka obce p. Mgr. Silvia Skusilová zložila predpísaným spôsobom sľub
a pokračovala vo vedení ustanovujúceho zasadnutia. Sľub tvorí prílohu zápisnice.
Ad 5/ Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili predpísaným spôsobm sľub. Sľub tvorí
prílohu zápisnice.
Ad 6/ Zástupca starosta obce predniesol krátky príhovor, v ktorom poprial novej starostke veľa sily
do jej zodpovednej práce. Odovzdal slovo novej starostke. Starostka obce poďakovala poslancom
za vykonanú prácu, spomenula zosnulého starostu obce, jeho snahu o rozvoj obce a vybudovanie
strediska CR. Vyslovila nádej, že aj jej spolu s novými poslancami sa podarí splniť ciele, ktoré si
stanovili. Sú všetci noví, ale vyslovila nádej, že aj poslanci, ktorým končí volebné obdobie jej
pomôžu.
Ad 7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva – poslanci ho
schválili všetkými hlasmi.
Ad 8/ Poverenie poslanca na zastupovanie starostu – starostka určila za svoju zástupkyňňu p. Ing.
Evu Lániovú.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
v určených prípadoch – staroska navrhla p. Ing. Petera Matejku – poslanci ho schválili všetkými
hlasmi.
Ad 9/ Určenie platu starostky obce – skrátený úväzok 4,5 hod. – p. Matejková prečítala poslancom
výpočet platu starostky, úväzok starostu bol schválený poslancami v rozsahu 30 hod týždenne,
starostka oznámila, že zatiaľ bude mať úväzok v rozsahu 22,5 hod týždenne. Poslanci výšku platu
691,00 eur schválili všetkými hlasmi.
Ad 10/ Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu. Starostka obce navrhla členov komisie –
Mgr. Michala Adamova a Marcelu Herichovú. Za predsedu komisie navrhla Ing. Tomáša

Hellebrandta. Poslanci zloženie komisie schválili všetkými hlasmi.
Ad 11/ Ing. Lehotský – hlavný kontrolór zablahožel novej starostke aj poslancom k zvoleniu,
poprial im veľa elánu do novej práce. Poďakoval odchádzajúcim poslancom za ich prácu.
P. Matejková – informovala poslancov o tom, že treba schváliť používanie osobného motorového
vozidla na služobné účely, pretože obec nemá služobné vozidlo. Poslanci schválili používanie
všetkými hlasmi.
P. Herichová, ktorá pracuje ako nanažérka v MAS Horný Liptov oboznámila poslancov,
s projektami, ktoré sa budú môcť prostredníctvom MAS realizovať. Je potrebné, aby poslanci
pouvažovali, ktoré veci chcú v obci urobiť, dať všetky myšlienky na papier a potom sa vyberú tie,
ktoré budú najpriechodnejšie. MAS Horný Liptov pripravuje aj spoločný PHSR pre obce horného
Liptova.
Ing.arch.Karkošiak – do budúcnosti tiež sa bude spolupracovať s novými poslancami, bude treba
v rámci nejakého projektu vybudovať objekt pri novopostavenom mulifunkčnom ihrisku.
Ad 12/ P. Matejková prečítala prijaté uznesenia zo zasadnutia, ktoré poslanci priebežne schvaľovali.
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
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