
Zápisnica 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného 

dňa 20.03. 2015 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ 
 

Prítomní poslanci:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Prehodnotenie členských príspevkov 

4. Úprava rozpočtu 

5. Schválenie návrhu na vyradenie majetku 

6. Diskusia a rôzne 

7. 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.. Navrhla doplnenie programu – bod voľba hlavného kontrolóra obce – 

výberové konanie – podmienky. Ing. Lehotský – doplniť do programu bod – kontrola uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Poslanci OZ schválili program doplnený o body – 3. kontrola 

uznesení, 4. voľba hlavného kontrolóra -  všetkými hlasmi. Ostatné body programu sa posúvajú  na 

č. 5.-8. (uznesenie č. 7/2015) 

 

Ad 2/ Za overovateľov zápisnice boli určení p. Ing. Peter Matejko a Ing. T. Hellebrandt, 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.8/2015). 

 

Ad 3/ Kontrola uznesení zo zasadnutia 27.1.2015 – uznesenie č. 6/2015 – starostka obce 

informovala poslancov, že s US obce Nižná Boca nebude zatiaľ uzatvárať nájomnú zmluvu, pretože 

zázemie pre multifunkčné ihrisko sa urobí na parcele, ktorá patrí obci. US bude ešte budovať cestu 

popri ihrisku.  (uznesenie č. 9/2015). 

 

Ad 4/ Starostka obce informovala poslancov, že hlavnému kontrolórovi končí funkčné obdobie 

30.4.2015. Treba prijať uznesenie – podmienky pre výberové konanie hlavného kontrolóra obce na 

nové obdobie. Prečítala poslancom návrh na uznesenie voľby hlavného kontrolóra, úväzok 

v hodinách na mesiac navrhla 12 hodín. Poslanci schválili 12 hodinový mesačný úväzok hl. 

kontrolóra všetkými hlasmi.  Oznámenie o výberovom konaní sa uverejní v Liptove, na webbovej 

stránke a na úradnej tabuli spolu s podmienkami a dokladmi záujemcovia doručia na obec do 

14.4.2015.(uznesenie č. 10/2015) 

 

Ad 5/ Starostka obce informovala poslancov o tom, v ktorých organizáciách je obec členom – 

ZMOL, ZMOS, RVC Štrba, AHS, euroregión Tatry, MAS Horný Liptov. Navrhla, aby obec 

ukončila členstvo v organizáciách – Asociácia horských sídiel a v eruroregióne Tatry. Poslanci 

návrh prejednali, informovali sa o jednotlivých organizáciách, čo je pre obec prínosom. Poslanci 

schválili ukončenie členstva obce Nižná Boca v organizáciách Asociácia horských sídiel od 

1.1.2016 (členské na r. 2015 je už zaplatené)  a Euroregion Tatry od r. 2015. (uznesenie č. 14/2015).  

 

Ad 6/ Úprava rozpočtu – p. Matejková prečítala prítomným návrh na úpravu rozpočtu k 28.2.2015, 

rozpočtové opatrenie č. 1/2015 – povolené navýšenie výdavkov pri navýšení príjmov v sume  

2640,- Eur. Jedná sa o prostriedky na referendum 640,- Eur a zvýšenie podielových daní o 2000,- 



Eur. Poslanci schválili úpravu rozpočtu k 28.2.2015 všetkými hlasmi (uznesenie č. 11/2015).  

 

Ad 7/Starostka obce informovala poslancov, že v rámi inventarizácia HM bol urobený 

inventarizačnou komisiou návrh na vyradenie HM. P. Matejková prečítala poslancom návrh na 

vyradenie majetku – jedná sa o DHM – informačnú tabulu, počítače, ktoré sú zastarané, už sa 

nepoužívajú, ale sú ešte v majetku obce. Informačná tabula – poveternostnými vplyvmi veľmi 

poškodená. Ďalej na vyradenie je navrhnutý drobný hmotný majetok a drobný majetok 

v operatívno-technickej evidencii. Jedná sa o staré registračky, koberce, drevené stoličky, kanistre 

na naftu, kalkulačky, lopaty, rýchlovarnú kanvicu. Návrh na vyradenie tvorí prílohu zápisnice. 

Inventarizačná komisia, ktorá je zároveň aj likvidačnou, urobí zápis, navrhne spôsob likvidácie 

majetku do 30.4.2015. Poslanci predložený  návrh na vyradenie schválili všetkými hlasmi. 

(uznesenie č. 12/2015) 

 

Ad 8/Starostka obce – web stránka obce, robí na nej už p. Králik, robí to bezodplatne. S p. Bartikom 

bude obec spolupracovať v prípade potreby  ohľadom servisu počítačov a programov.  

Starostka obce – treba sa zamerať na čistotu prostredia – znovu upozorniť majitelov psov, aby čistili 

po psoch exkremetny. Kúpia sa sáčky, ktoré sa umiestnia v obci na prístupných miestach 

s tabuľkami upozorňujúcimi na dodržiavanie čistoty po psoch. Urobí sa znova relácia do rozhlasu. 

Môže sa otvoriť VZN o držaní psov a zapracovať do neho aj ukladanie pokút.  

P. Herichová – PHSR – už bude pripomienkovanie analytickej časti, budú sa konať stretnutia 

v obciach, treba pripraviť súpis priorít jednotlivých obcí – napr. dobudovanie kanalizácie, 

dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie. Treba prejsť doterajší PHSR- zistiť, čo je urobené, 

čo bolo v pláne a sa neuskutočnilo a môže sa presunúť do nového PHSR. 

Mgr. Adamov, starostka – TJ Tatran Nižná Boca sa môže zapojiť do výzvy – dotácie z nadaačného 

fondu  KIA MOTORS – dotácie sú na športové podujatia – ich organizovanie, prípravu športovcov, 

športové vybavenie. V obci sa už dlhodobo organizuje v lete futbalový turnaj, uskutočňoval sa na 

prírodnom športovom ihrisku na „Bujačej“, potom, keď plocha bola nespôsobilá na futbal, 

uskutočnil sa na Vyšnej Boci na multifunkčnom ihrisku a vlani sa uskutočnil už na Nižnej Boci na 

novovybudovanom viacúčelovom ihrisku. Zúčastňuje sa ho od 5-10 mužstiev. Starostka spolu s p. 

Herichovou a p. Adamovom pomôžu pri vyplnení žiadosti o dotáciu. 

Starostka – obec požiada o dotáciu MF SR – dotácie z lotérií, ktoré sa podávajú do 31.3.. Požiada sa 

o finančné prostriedky na  úpravu chodby na prízemí, kde by sa priestory prehradili a vznikla by 

rokovacia miestnosť, ktorá by slúžila aj ako volebná miestnosť, voliči by nemuseli chodiť po 

schodoch na poschodie. Źiadosť bude na 2000,- Eur, spoluúčasť obce je 10 %. 

Ing. Lániová – je naplánovaný Deň zeme, s deťmi sa budú sadiť stromčeky. Momentálne ešte nie je 

vybraté miesto, kde deti budú stromčeky sadiť. Je viacero možností, ešte prejdu fyzicky terén, aby 

miesto bolo vybraté najideálnejšie, aby v budúcnosti nebol problém, keď stromy narastú.  

Starostka obce – dočasným riadením LVS a.s. Lipt. Mikuláš bol poverený p. Ing. Benikovský, bude 

s ním ďalej rokovať ohľadom správy vodovodu. 

Starostka obce – preštudovala uzavreté nájomné zmluvy na záchyt prameňa v Sentivánskej doline 

a vodojem v Kiari s Urbárskym spolkom obce Nižná Boca, skúsi dojednať nižšie nájomné za 

pozemky. (uznesenie č. 13/2015) 

 

Ad 11/ Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Silvia Skusilová 

                starostka 



 

 

 

 

 

Zapísala:  

Matejková 

 

Overovatelia:  

Ing.Peter Matejko 

Ing. Tomáš Hellebrandt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 7/2015 zo dňa 20.03.2015 k bodu č. 1) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 
 

Schvaľuje: 

a) program zasadnutia OZ doplnený o body – kontrola uznesení, voľba hlavného kontrolóra 

obce 

 

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 20.03.2015 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 

 

 

 

 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 8/2015 zo dňa 20.03.2015 k bodu č. 2) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 
 

Určuje: 

a) Overovateľov zápisnice Ing. Petera Matejkua Ing. Tomáša Hellebrandta 

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 20.03.2015 

 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 

 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci  č. 9/2015 zo dňa 27.01.2015 k boduč. 3) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 

 

Berie na vedomie: 

a) Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ 27.1.2015  

 

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 20.03.2015 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 



                 starostka  

 

 

 

 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci  č. 10/2015 zo dňa 20.03.2015 k bodu č. 4) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 

 

a) Vyhlasuje v zmysle § 18a), ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp deň 

30.4.2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Nižná Boca 

b) Určuje požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Nižná Boca nasledovne:  

- Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

- Bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace 

- Znalosť základných noriem samosprávy 

- Pracovný úväzok 12 hodím mesačne 

- Rozsah kontrolnej činnosti v súlade s § 18d) až f) citovaného zákona 

-  

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 20.03.2015 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 

 

 

 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci  č.  11/2015 zo dňa 20.03.2015 k bodu č. 6) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 

 

Schvaľuje: 

a) Úpravu rozpočtu obce k 28.2.2015 – rozpočtové opatrenie č. 1/2015 – povolené prekročenie 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov vo výške 2640,- Eur 

 

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 20.03.2015 



 

 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 

 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci  č. 12/2015 zo dňa 20.03.2015 k bodu č. 7) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 

 

Schvaľuje: 

a) Vyradenie DHM, drobného HM a majetku v operatívno-technickej evidencii podľa 

predloženého návrhu inventarizačnej komisie v sume – DHM – prístroje a zvláštne 

technické zariadenia – 929,43 Eur, inventár – 1 825,67 Eur, drobný HM – 884,43 Eur a OTE 

– 165,28 Eur 

 

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 20.03.2015 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 

 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci  č. 13/2015 zo dňa 20.03.2015 k bodu č. 8) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 

 

Poveruje: 

a) Starostku obce s p. Herichovou M. a Mgr. Adamovom spoluprácou s TJ Tatran Nižná Boca 

pri vypracovaní žiadosti o dotáciu z nadačného fondu  KIA MOTORS na organizovanie 

futbalového turnaja a športového vybavenia 

b) Starostku obce prejednať s US obce Nižná Boca uzavreté   nájomnéj zmluvy na pozemok 

pod vodojem v Kiari a pozemok na ktorom je záchyt prameňa v Sentivánskej doline za 

účelom  zníženia nájmu. 

 

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 20.03.2015 

 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie OZ v Nižnej Boci  č. 14/2015 zo dňa 20.03.2015 k bodu č. 5) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 

 

Schvaľuje: 

a) Ukončenie členstva Obce Nižná Boca v Združení Euroregión Tatry  

 

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 20.03.2015 

 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 

 

 



Uznesenie OZ v Nižnej Boci  č. 15/2015 zo dňa 20.03.2015 k bodu č. 5) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci: 

 

Schvaľuje: 

a) Ukončenie členstva Obce Nižná Boca v Asociácii horských sídiel Slovenska od 1.1.2016  

 

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 20.03.2015 

 

 

 

          Mgr. Silvia Skusilová 

                 starostka  

 


