
Zápisnica 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného 

dňa 15.12. 2014 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ 
 

Prítomní poslanci:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,schválenie programu 

3. Úprava rozpočtu k 31.12.2014 

4. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach – schvaľovanie 

5. Informácia – rozpočet obce na rok 2015 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Návrh uznesenia 

9. Záver 

 

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 Zák. 369/90 Zb. 

o obecnom zriadení prehlásila za uznášania schopné. Informovala prítomných, že p. Ing. T. 

Hellebrandt príde neskoršie, pretože je v práci do 18.00 hod. Privítala Ing. J. Lehotského – hlavného 

kontrolóra obce. 

Ad 2/ Za overovateľov zápisnice boli určení p. Ing. Eva Lániová a Marcela Herichová, za 

zapisovateľku zasadnutia OZ bola určená starostkou  Zuzana Matejková. OZ  vzalo na vedomie 

určenie zaspisovateľky a overovateľov zápisnice. Návrh na uznesenia zapíše M. Herichová. 

Program OZ bol chválený bez doplnkov Prítomní poslanci schválili overovateľov a zapisovateľku 

a program OZ všetkými hlasmi (uznesenie č. 7/2014). 

Ad 3/ P. Matejková – predložila poslancom na schválenie úpravu rozpočtu k 31.12.2014, jedná sa 

o úpravu – zmenu kódov – DPH – rekonštrukcia MK z r. 2013, a presun rozpočtových prostriedkov 

medzi položkami, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky rozpočtu. Poslanci návrh úpravy – 

rozpočtové opatrenie č. 11 a 12/2014 schválili všetkými hlasmi. (uznesenie č. 7/2015). 

 Program zasadnutia OZ bol prítomnými poslancami schválený všetkými hlasmi (uznesenie č. 

8/2014). 

Ad 4/ Starostka obce predložila návrh dodatku k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (príloha č. 1) Návrh bol zverejnený na 

úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce od 1.12.2014 do 15.12.2014. K zverejnenému 

návrhu neboli zo strany verejnosti doručené žiadne pripomienky. Dodatok sa týka zmeny percenta 

zdaňovania lesných pozemkov od 1.1.2015. Dodatok prítomní poslanci schválili všetkými hlasmi 

(uznesenie č. 9/2014). 

Ad 5/ Pred začatím tohto bodu programu  prišiel poslanec  Ing. Hellebrandt T. Starostka obce 

vyzvala p. Matejkovú, aby poslancom bližšie vysvetlila rozšpecifikovaný schválený rozpočet obce 

na rok 2015. Rozpočet obce schvaľovali poslanci predchádzajúceho OZ. Poslanci dostali rozpočet 

obce v písomnej forme. Účtovníčka obce im vysvetlila princíp rozpočtovania v obci, obec 

pripravuje vyrovnaný rozpočet, koľko príjmov sa v priebehu roka dostane do rozpočtu 

v skutočnosti, toľko maximálne môže obec minúť vo výdavkoch. Prebytok hospodárenia sa potom 

prevádza do rezervného fondu obce. Úpravy rozpočtu sa tiež môžu robiť priebežne, ale  

musia byť navýšené prijmy a z toho dôvodu výdavky, alebo sa jedná o presun výdavkov medzi 

položkami. Potom  spolu  s    poslancami  prešli  rozpočet  po položkách.   Na   otázky  

poslancov pri jednotlivých položkách odpovedala a informovala priebežne. Prítomn poslanci 

zobrali schválený rozpočet na r. 2015 na vedomie. (uznesenie č. 10/2014).  

 

Ad 6/ Účtovníčka obce informovala poslancov, že každý rok sa v decembri robí inventarizácia 

dlhodobého hmotného i nehmotného majetku a dokladová inventúra k 31.12. bežného roka. 



Informovala ich ďalej o zozname DHM a DNM obce. Starostka obce určí dvoch poslancov za 

členov inventarizačnej komisie, ktorá bude zároveň aj vyraďovacou komisiou. Prítomní poslanci 

zobrali informáciu o DHM a DNM majetku obce na vedomie (uznesenie č. 11/2014). 

Starostka obce poslancom predložila svoje návrhy, ciele, na ktoré sa chce zamerať a v spolupráci 

s nimi, s TJ Tatran, s US Nižná Boca, MAS Horný Liptov,  ako aj v rámci možných projektov 

zrealizovať. Jedná sa o opravy a údržbu, prípadne rekonštrukciu kultúrneho domu, domu smútku, 

vybudovanie detského ihriska, doplnenie malej dedinskej architektúry pri pomníku o stoly, opravy 

informačných tabúľ, značenie v obci -  zaužívané názvy.  

Matejková Zuzana – ako poverená osoba poučila prítomných poslancov o dodržiavaní zákona 

o ochrane osobných údajov. Poučenie je pripojené k bezpečnostnému projektu obce. 

 

Ad 7/Ing. Lániová – pre deti by sa mohlo urobiť klzisko pri bývalej škole,  informovať sa u starostu 

v Kráľovej Lehote ohľadom zapožičania mantinelov. 

Starostka – v spolupráci s US Niž. Boca, Ing.arch. Karkošiakom pripraviť projekt ku žiadosti 

o finančné prostriedky – výzva v rámci MAS Horný Liptov – vybudovanie šatní, sociálneho 

zariadenia, skladu – celého zázemia  pri multifunkčnom ihrisku.  

Herichová – obecný vodovod, treba doriešiť spravovanie vodovodu, za vodu občania musia platiť, 

ak bude prevádzkovať vodovod obec, musí zabezpečiť vodomery a ich založenie do šachiet, 

zazmluvniť osobu, ktorá bude zodpovedná za prevádzku vodovodu. Ak sa rozhodne o predaji 

vodovodu LVS a.s. Lipt. Mikuláš, tiež treba začať rokovania hneď od začiatku r. 2015. 

Ing. Lániová – obchod COOP Jednoty SD Lipt. Mikuláš v obci – doriešiť zmenu dňa, kedy je 

obchod zatvorený. Teraz je zatvorený vo štvrtok – v stredu dovážajú mäsové výrobky, ovocie, od 

štvrtku sú akcie, predavačka ale v stredu nie je ochotná otvárať balíky s výrobkami. Je požiadavka, 

aby bol obchod zatvorený v utorok. Starostka osloví Ing. Šlauku, predsedu Jednoty v Lipt. Mikuláši 

– vyvolá rokovanie. S predsedom Jednoty prerokuje aj prípadný prenájom pozemku vedľa chaty 

Kamenica, kde by sa mohlo vybudovať detské ihrisko. Herichová - v prípade neúspechu, by sa 

mohlo detské ihrisko vybudovať za Bociankou za chatou Kamenica na pozemku, ktorý vlastní 

Obec. 

Herichová – zo všetkých zámerov a plánov treba vybrať priority, ktoré sa musia pripraviť tak, aby 

boli úspešné. Pomôže pri príprave pre výzvy prostredníctvom MAS Horný Liptov, Program obnovy 

dediny. 

Ad 8/ P. Herichová prečítala návrh na uznesenie. 

Ad 9/ Na záver pani starostka poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ a zasadnutie 

ukončila. 

 

 

 

       Mgr. Silvia Skusilová 

                starostka 

 

 

 

 

 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 7/2014 zo dňa 15.12.2014 k bodu č. 2) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 
 

Určuje: 

a) overovateľov zápisnice Ing. Evu Lániovú a Marcelu Herichovú 

b) Zapisovateľku zápisnice Zuzanu Matejkovú 



c) Program zasadnutia OZ 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 4 

Za:    Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov 

Proti:   - 

Zdržali sa:  - 

 

V  Nižnej Boci dňa 15.12.2014 

 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 

 

 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci  č.  8/2014 zo dňa 15.11.2014 k boduč. 3) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 

 

Schvaľuje: 

a) Úpravu rozpočtu ka 31.12.2014 presun medzi položkami pričom sa nemenia celkové 

príjmy a výdavky rozpočtu  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 4 

Za:    Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov 

Proti:   - 

Zdržali sa:  - 

 

V  Nižnej Boci dňa 15.12.2014 

 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci  č. 97/2014 zo dňa 15.12.2014 k bodu č. 4) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 

 

Schvaľuje: 

a) Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre k.ú. Nižná Boca, ktoré 



nadobudne účinnosť od 1.1.2015. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 4 

Za:    Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov 

Proti:   - 

Zdržali sa:  - 

 

V  Nižnej Boci dňa 15.12.2014 

 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 

 

 

 

 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci  č.  10/2014 zo dňa 15.12.2014 k bodu č. 5) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 

 

Berie na vedomie: 

a) Informácie o schválenom rozpočte obce na rok 2015 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 5 

Za:    Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov 

  Ing. T. Hellebrandt 

Proti:   - 

Zdržali sa:  - 

 

V  Nižnej Boci dňa 15.12.2014 

 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 

 

 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci  č.  11/2014 zo dňa 15.12.2014 k bodu č.6) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 

 

Berie na vedomie: 

b) Informácie o dlhodobom hmotnom a dlhodobom nehmotnom majetku obce 

 

Hlasovanie: 



Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 5 

Za:    Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov, 

  Ing. T. Hellebrandt 

Proti:   - 

Zdržali sa:  - 

 

V  Nižnej Boci dňa 15.12.2014 

 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  


