
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného 

dňa 27.07.2018 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. Určenie volebných obvodov v obci Nižná Boca pre voľby poslancov do obecného  

     zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022  

5. Určenie počtu poslancov obce Nižná Boca na nové volebné obdobie rokov 2018-2022 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nižná Boca na nové volebné obdobie 

      rokov 2018-2022 

7. Rôzne 

8. Ukončenie  

 

Ad 1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej iba OZ/ zahájila a viedla starostka obce. 

Privítala prítomných,  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.  

Navrhnutý program zasadnutia  poslanci schválili bez doplnenia všetkými hlasmi.  (uznesenie 

č. 21/2018, za 4 – Ing. E. Lániová,  Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, Ing. P. Matejko, proti 

0, zdržal sa 0) 

 

Ad 2/ Za overovateľa zápisnice bol určený p. Ing. P. Matejko, za zapisovateľku zasadnutia 

OZ bola určená starostkou  p. Z. Matejková. 

Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 

22/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt,  M. Herichová, Ing. P. Matejko, proti 0, 

zdržal sa 0) 

 

Ad 3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  25.05.2018 – neboli prijaté poverujúce 

a ukladujúce uznesenia. 

Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 

23/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt,  Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, 

zdržal sa 0) 
 

Ad 4 / Starostka obce prečítala poslancom dôvodovú správu - návrh na určenie volebných 

obvodov v obci Nižná Boca pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné 

obdobie 2018-2022 – navrhnutý je jeden obvod v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Poslanci schválili návrh na určenie jedného obvodu pre voľby poslancov do obecného 

zastupiteľstva pre volebné obdobie   2018 – 2022 všetkými hlasmi   (uznesenie č. 24/2018, za 

4 – Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová,  Ing. P. Matejko, proti 0,zdržal sa 0) 

 

Ad 5/ Starostka obce prečítala poslancom návrh na určenie počtu poslancov na nové volebné 

obdobie rokov 2018 – 2022 v počte päť. 

Poslanci schválili návrh na počet poslancov obce na nové volebné obdobie r. 2018 – 2022 

a určili počet päť poslancov všetkými hlasmi    (uznesenie č. 25/2018, za  4 – Ing. E. Lániová, 

Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová,  Ing. P. Matejko, proti 0,zdržal sa 0) 



 

Ad 6/ Starostka – prečítala poslancom návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce 

na nové volebné obdobie v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení – rozsah 1, t.j. 7,5 hod. denný pracovný úväzok. 

Poslanci schválili výkon funkcie starostu obce Nižná Boca v novom volebnom období r. 2018 

– 2022 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu. všetkými hlasmi (uznesenie č. 26/2018, za 4 – Ing. 

E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt,  Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0) 

 

Ad 7/ . 

•Starostka – dala urobiť kľúče k prístrešku pri multifunkčnom ihrisku, odovzdala ich všetkým 

poslancom oproti podpisu. V prístrešku bude zošiť, kde sa zapíšu všetci návštevníci, ktorí 

vstupujú do prístrešku, v prístrešku je hneď pri dverách tabuľk s oznamom. Za požičenie sietí 

na tenis ostal poplatok vo výške 2,00 Eur na hodinu.  

•Starostka – tak ako aj minulý rok, obec Kráľova Lehota požiadala obce Malužiná, Vyšná 

Boca a Nižná Boca o združenie finančných prostriedkov na zakúpenie vybavenia Materskej 

školy v Kráľovej Lehote - nábytkovej zostavy, príspevok pre každú obec je vo výške 182,50 

Eur.  

Poslanci schválili finančný príspevok vo výške 182,50 Eur na zakúpenie nábytkovej zostavy 

pre materskú školu v Kráľovej Lehote všetkými hlasmi (uznesenie č. 27/2018, za 4 – Ing. E. 

Lániová, Ing. T. Hellebrandt,  Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0) 

•Starostka – obec má vypracovanú Smernicu bezpečnostnej politiky vydanú v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU (GDPR), poslanci ju dostali emailom. Ďalej 

informovala poslancov, že na webovej stránke obce bude zverejnený sadzobník správnych 

poplatkov vyberaných obcou. Je to výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je 

prílohou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov. Na stránke bude ďalej zverejnená smernica 

o poplatkoch za používanie zariadenia obce Nižná Boca, ktorá nahrádza cenník za služby – 

vyhlásenia v MR, kopírovanie, požičanie sietí na tenis, prenájom V3S, jednorázové nájomné. 

Výška sadzieb ostáva nezmenená. 

•Starostka – je pripravený Návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce na 

pripomienkovanie, spracováva ho MAS Horný Liptov. Bude zverejnený celý august, 

pripomienky občanov budú spracované a v septembri 2018 sa komunitný plán schváli. 

Schválený sa posiela na Žilinský samosprávny kraj. 

•Starostka – prepadnutú miestnu komunikáciu pri súp. č. 69 opravili Cestné stavby Lipt. 

Mikuláš v rámci reklamácie. Na vedomie obci prišla žiadosť od p. Repovej L. na reguláciu 

toku „Seníkového“ 

•Starostka – obec už má zapísaný Dom smútku na LV č. 495 evidenčným spôsobom ( právny 

vzťah ku pozemkom 2 m2 sú na iných LV). 

•Starostka – p. Hríbik Eva podala na Okresný úrad Žilina žalobu na preskúmanie územného 

rozhodnutia. Obec musí nanovo poslať výzvu majiteľom pozemkov a urobiť znalecký 

posudok aj na bránu, lebo aj tá bude predmetom vyvlastnenia, pôvodný znalecký posudok na 

výkup cesty sa musí aktualizovať podľa novely zákona. 

•Obec dostala z MF SR 4 100,00 Eur na modernizáciu obecného úradu na kapitálové 

výdavky- tento rok sa musí vypracovať projekt, aby prebehlo stavebné konanie a na budúci 

rok aby prebehla realizácia. Prostriedky obec musí vyčerpať do roku 2020. Spoluúčasť obce 

je minimálne 10 %. 

•Starostka – je potrebné vypracovať novú projektovú dokumentáciu na prepojenie kanalizácie 

s ČOV, spolu bude naprojektovaný aj vodovod a elektrická prípojka, aby ČOV mohla byť 

sprevádzkovaná. Predpokladaná suma za vypracovanie PD je 6 000,00 Eur bez DPH, túto 

investíciu navrhuje starostka obce financovať s rezervného fondu. 



Poslanci schválili finančnú operáciu – prevod z rezervného fondu vo výške  7 200,00 Eur na 

vypracovanie PD na prepojenie kanalizácie s ČOV všetkými hlasmi (uznesenie č. 28/2018, za 

4 – Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt,  Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0) 

•Starostka – kontajner na komunálny odpad na „Geplovom“ – bol preplnený, okolo bolo 

poukladaných zas veľa tašiek a vriec s odpadom.  

P. Herichová – ešte dať ďalší kontajner na letné mesiace. 

Starostka – nie je tam priestor na viac kontajnerov, bolo by potrebné urobiť a spevniť plochu 

pod kontajnery. Ľudia by mali odpad zniesť do kontajnerov pri obchode, keď vidia, že je 

kontajner zaplnený. Nákup ďalších kontajnerov sa môže dať do rozpočtu na rok 2019. 

•Starostka – informovala poslancov, že výzva na bezplatnú WiFi bola zrušená, nová výzva 

bude na jeseň 2018, starostka sleduje dianie na stránke EU a opätovne podá žiadosť o 

finančný príspevok na bezplatnú WiFi pre obec.  

•Starostka – informovala poslancov o pripravovaných akciách – už zajtra 28.7. bude 

v miestnom evanjelickom kostole koncert J.S. Bacha – hra na organe a spev. 

Ďalšou akciou bude kino pod hviezdami – akciu pripravujú „Zamilovaní do Nižnej Boce“ 

11.8.2018 a futbalový turnaj BOCA CUP , ktorý bude 25.8.2018. Na akcie sú vyvesené 

plagáty a oznamy na stránke obce. 

•P. Matejková – oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami č. 6,8/2018, jedná sa 

o úpravu rozpočtu – prijatie grantu od FO – 50,00 Eur na akcie pre deti, prijatie dotácie zo ŠR 

vo výške 4 100,00 Eur – na výšenie výdavkov na určený účel. 

Rozpočtové opatrenia starostky obce 7/2018 presun rozpočtovaných prostriedkov z položky – 

príjem za služby – doprava V3S vo výške 800,00 Eur na príjem – prenájom zariadení 

v majetku obce vo výške 800,00 Eur. 

Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 6-8/2018 všetkými hlasmi (uznesenie č. 

29/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt,  Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, 

zdržal sa 0) 

 

Ad 8/ Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ. 
 

 

 

        Mgr. Silvia Skusilová  

                  starostka 

  

 

 

 

Zapísala:  

Matejková Zuzana 

 

 

Overovateľ:  

Ing. Peter Matejko 
 


