Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 27.01. 2015 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie predloženého programu
4. Zásady odmeňovania poslancov - schvaľovanie
5. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce - schvaľovanie
6. Zámer – spracovanie spoločného PHSR – MAS Horný Liptov
7. Prenájom pozemku od COOP Jednota SD L. Mikuláš - informácia
8. Multifunkčné ihrisko – II. Etapa – dobudovanie obslužných zariadení
9. Informácie z rokovania s LVS a.s.
10. Diskusia a rôzne
11. 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 Ing. J. Lehotského –
hlavného kontrolóra obce a hostí.
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 Z. Matejková.
Prítomní poslanci schválili overovateľov a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 1/2015).
Ad 3/ Program zasadnutia OZ bol prítomnými poslancami schválený všetkými hlasmi (uznesenie č.
2/2015).
Ad 4/ Poslanci dostali spolu s pozvánkou aj návrh zásad odmeňovania poslancov a členov komisií.
Starostka obce vysvetlila poslancom, že v návrhu odmeňovania je stanovené, že členovia komisií
nemajú nárok na odmenu preto, lebo členovia komisií budú poslanci, ktorí svoju aktivitu budú mať
zohľadnenú v odmene poslanca. Poslanci k tomuto návrhu nemali žiadne pripomienky, Ing.
Lehotský – treba z názvu vynechať „a členov komisií“. Poslanci schválili „Zásady odmeňovania
poslancov všetkými hlasmi“
(uznesenie č. 3/2015).
Ad 5/ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce – poslanci ich dostali e-mailom spolu
s pozvánkou. Starostka obce – zásady hospodárenia vychádzajú zo zmeny, že od r. 2013 obec nerobí
programový rozpočet obce, je v nich zapracované aj pravidlá použitia reprezentačného fondu.
Starostka obce – oproti predchádzajúcim zásadám je zmena aj v tom, že starostka obce môže do
výšky 500,00 Eur schvalovať zmeny rozpočtu. Obecnému zastupiteľstvu sa uvedené zmeny
v priebehu mesiaca predložia na najbližšom zasadnutí OZ na vedomie. Poslanci predložené zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce schválili všetkými hlasmi.
(uznesenie č. 4/2015).
Ad 6/ Starostka obce spolu s p. Herichovou informovali ostatných poslancov, že MAS Horný
Liptov pracuje na vypracovaní PHSR pre obce Horného Liptova. Zmluva o spolupráci je podpísaná
od jesene 2014. Obce do r. 2016 musia mať vypracovaný PHSR. MAS H. Liptov – najskôr sa

spracuje pre celý región, stratégia rozvoja, potom sa bude spracovávať pre jednotlivé obce. Musia
sa utvoriť pracovné skupiny, ktoré budú spolupracovať s MAS Horný Liptov, treba zahrnúť celý
rozvoj obce, všetky oblasti. Do pracovnej skupiny boli určení – starostka obce, Mgr. Adamov, Ing.
Matejko, Ing.arch. Karkošiak. Budú sa robiť pracovné stretnutia, návrh PHSR sa bude verejne
dprerokovávať, bude zverejnený na pripomienkovanie na web stránke. (uznesenie č. 5/2015).
Ad 7/Starostka obce informovala poslancov, že rokovala s Ing. Šlaukom, predsedom COOP Jednoty
SD v Lipt. Mikuláši ohľadom prenájmu parcely pri „Kamenici“ – požadujú ročný nájom 60,- Eur.
Uvedená budova je však v ponuke na predaj. Mgr. Adamov, keby bola nájomná zmluva na dlhšie
obdobie, obec dá priestor do poriadku, urobia sa preliezky, aj keď odmontovateľné, ale nesúhlasí
s výškou nájomného. P. I. Tréger – hosť na zasadnutí OZ, p. Bohuš má pri svojej chate vybudované
destské ihrisko, ktoré je dostupné každému.
P. Herichová, treba dať nanovo zamerať parcelu vo vlastníctve obce, ktorá je za Kamenicou za
potokom, ihrisko by sa dalo vybudovať aj tam.
K tomuto bodu poslanci neprijali uznesenie.
Ad 8/Starostka obce – k multifunkčnému ihrisku plánuje obec dobudovať zázemie – šatňu, sklad,
prípadne malý bufet, terasu. Hovorila s Ing.Arch. Karkošiakom, je ochotný to naprojektovať
a spolupracovať pri spracovaní projektu na získanie finančných prostriedkov. P. Herichová - obec
sa musí rozhodnúť, do akého projektu pôjde, či v menšom rozsahu, alebo vybudovať aj ubytovacie
zariadenie, projekty – 50 % ná zálohová platba. Treba ale najskôr doriešiť prenájom pozemku od
urbárskeho spolku, pretože to bude prvoradé pri všetkých podaných projektoch.
Ing. Matejko – ako príručná stavba sa môže presunúť k viacúčlovému ihrisku drevená stavba –
bývalý sklad TJ Tatran Nižná Boca, ktorý je postavený na cudzom pozemku, treba doriešiť jeho
presun k ihrisku. Bude to ako dočasná stavba. Poslanci poverili starostku obce dojednať z US obce
Nižná Boca nájomnú zmluvu na parcelu pri ihrisku, na ktorej by sa dalo dobudovať príslušenstvo
k ihrisku. (uznesenie č. 6/2015).
Ad 9/ Starostka obce informovala poslancov – jednanie na LVS a.s. L. Mikuláš a so starostami
Bobrovca a Trnovca ohľadom prevádzkovania vodovodu. Doteraz nemáme žiadne ukazovatele
potrebné k určeniu ceny vody, musí sa chodiť každý mesiac zmerať spotreba vody, aby bol na
začiatok ukazovateľ, od ktorého sa dá odvíjať. Treba vždy raz v roku urobiť veľký rozbor vody,
ktorý stojí cca 1 000,- Eur, priebežne sa kontroluje chlór.
Ing. Lehotský – treba mať zzmluvnenú zodpovednú osobu, ktorá má povolenie na prevádzku
vodovodu. Treba to ešte dobre premyslieť, či obec sama bude vodovod prevádzkovať.
Po tomto bode Ing. Lehotský požiadal starostku a poslancov, aby ho ospravedlnili a odišiel zo
zasadnutia OZ.
Ad 10/ Starostka obce – bude treba novelizovať štatút obce, novela viacerých zákonov.
Starostka – informovala poslancov, že bola na schôdzi DHZ v Kráľovej Lehote, požiarnici jej
ponúkli možnosť kontroly komínov v rodinných domoch a RCH v obci v rámci protipožiarnej
ochrany. Poplatok by bol cca 80,- Eur za rok. Mgr. Adamov – má byť prijatý zákon, ktorý
umožňuje kontrolu komínov len odborne spôsobilým osobám – kominárom, je to zbytočné
zazmluvňovať teraz s požiarnikmi, keď zákon má začať platiť v priebehu niekoľkých mesiacov.
Starostka – p. Králik z Bratislavy poslal e-mail, ktorým ponúka svoje služby na vylepšenie webovej
stránky. Príde vo februári na Bocu, stretne sa so starostkou, bližšie predloží svoju ponuku.
P. Herichová – v rámci projektov sa obec môže pokúsiť získať prostriedky aj na dokončenie
rekonštrukcie miestnej komunikácie
Ing. Matejko – oprava podlahy v kultúrnom dome, v nedeľu 1.2. príde na Bocu predseda TJ p. Ing.
Maduda, môžu sa so starostkou stretnúť, prerokovať návrhy na rekonštukciu podlahy. Tiež sa môže
pouvažovať o väčšej rekonštrukcii celého KD. Veľký problém robí hlavne vlhkosť celej stavby.
P. Herichová – môže sa urobiť aj mobilné predelenie terajšej sály, aby sa tam dali robiť schôdze,

prípadne aj občianske pohreby. Postavený dom smútku na cintoríne nikdy nesplnil účel, nie je
dokončený, ani v súčasnom stave nie je možné ho využívať. Nie je efektívne ho opravovať
a prerábať.
Ad 11/ Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Silvia Skusilová
starostka

Zapísala:
Matejková
Overovatelia:
Ing. Eva Lániová
Marcela Herichová

Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 1/2015 zo dňa 27.01.2015 k bodu č. 2)
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci:
Určuje:
a) Overovateľov zápisnice Ing. Evu Lániovú a Marcelu Herichovú
b) Zapisovateľku zápisnice Zuzanu Matejkovú
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 5
Za:
Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov,
Ing. Hellebrandt
Proti:
-

Zdržali sa:

-

V Nižnej Boci dňa 27.01.2015

Mgr. Silvia Skusilová
starostka

Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 2/2015 zo dňa 27.01.2015 k boduč. 3)
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci:
Schvaľuje:
a) predložený program zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 5
Za:
Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov,
Ing. Hellebrandt
Proti:
Zdržali sa:
V Nižnej Boci dňa 27.01.2015

Mgr. Silvia Skusilová
starostka

Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 3/2015 zo dňa 27.01.2015 k bodu č. 4)
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci:
Schvaľuje:
a) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva s platnosťou od 1.1.2015
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 5
Za:
Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov,
Ing. Hellebrandt
Proti:
Zdržali sa:
V Nižnej Boci dňa 27.01.2015

Mgr. Silvia Skusilová
starostka

Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 4/2015 zo dňa 27.01.2015 k bodu č. 5)
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci:
Schvaľuje:
a) Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nižná Boca
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 5
Za:
Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov,
Ing. Hellebrandt
Proti:
Zdržali sa:
V Nižnej Boci dňa 27.01.2015

Mgr. Silvia Skusilová
starostka

Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 5/2015 zo dňa 27.01.2015 k bodu č. 6)
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci:
Schvaľuje:
a) Členov pracovnej skupiny, ktorá bude za obec spolupracovať s MAS Horný Liptov na
príprave PHSR - Ing. Matejku, Mgr. Adamova, Ing.arch. Karkošiaka
Hlasovanie:

Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 5
Za:
Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov,
Ing. Hellebrandt
Proti:
Zdržali sa:
V Nižnej Boci dňa 27.01.2015

Mgr. Silvia Skusilová
starostka

Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 6/2015 zo dňa 27.01.2015 k bodu č. 8)
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci:
Poveruje:
a) Starostku obce prejednať a pripraviť s urbárskym spolkom obce Nižná Boca návrh
nájomnej zmluvy na parcelu č.
, na ktorej by sa vybudovalo zázemie k viacúčelovému
ihrisku.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 5
Za:
Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov,
Ing. Hellebrandt
Proti:
Zdržali sa:
V Nižnej Boci dňa 27.01.2015

Mgr. Silvia Skusilová
starostka
Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 7/2015 zo dňa 27.01.2015 k bodu č. 10)
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci:
Schvaľuje:
a) Úpravu rozpočtu k 31.12.2015 – rozpočtové opatrenie č. 10a 11/2014, presuny medzi
položkami , pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky rozpočtu.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: z 5 zvolených poslancov prítomní 5

Za:
Proti:
Zdržali sa:

Ing. E. Lániová, M. Herichová, Ing. Matejko, Mgr. Adamov,
Ing. Hellebrandt
-

V Nižnej Boci dňa 27.01.2015

Mgr. Silvia Skusilová
starostka

