
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 26.10.2018 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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2019 
5. Schválenie rozpočtu obce Nižná Boca na rok 2019
6. Schválenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva obce Nižná Boca
7. Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostky za rok 2018 
8. Rôzne
9. Ukončenie 

Ad 1/  Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej iba OZ/ zahájila a viedla starostka obce.
Privítala prítomných,  konštatovala,  že na zasadnutí sú prítomní traja 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. 40/2018, za 3 – Ing. P. Matejko,  Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)

Ad 2/ Za overovateľa zápisnice bol určená p. Marcela Herichová, za zapisovateľku zasadnutia
OZ bola určená starostkou  p. Z. Matejková.
Poslanci  zobrali  na  vedomie  overovateľa  a zapisovateľku  všetkými  hlasmi  (uznesenie  č.
41/2018, za 3 – Ing.P. Matejko, Ing. T. Hellebrandt,  M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)

Ad  3/ Kontrola  plnenia  uznesení  zo  zasadnutia   05.10.2018  –  neboli  prijaté  poverujúce
a ukladujúce uznesenia.
Poslanci  zobrali  na  vedomie  kontrolu  plnenia  uznesení  všetkými  hlasmi  (uznesenie  č.
42/2018, za 3 – Ing. P. Matejko, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)

Ad 4  / V rámci tohto bodu rokovania účtovníčky p. Matejková informovala poslancov, že
k zverejnenému návrhu rozpočtu obce Nižná Boca na r. 2019 – 2020 neboli doručené žiadne
pripomienky a návrhy od občanov.  Pretože kapitálová investícia – „Vykurovanie kultúrneho
domu“, na ktorú bola už podpísaná zmluva  PPA na nenávratný finančný príspevok a zobratie
úveru bolo schválené na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, sa už v tomto
roku neuskutoční, ani sa  v tomto roku neuskutočnia stavebné úpravy budovy obecného úradu,
na ktorý dostala obec dotáciu z MF SR, doplnila návrh rozpočtu obce na r. 2019 o tieto sumy
– navýšenie kapitálových výdavkov v sume 98 854,00 Eur, navýšenie príjmov (zobratie úveru
94 754,00  Eur  a zapojenie  zostatku  dotácie  4 100,00 Eur)  –  finančné  operácie  vo  výške
98 854,00  Eur,  navýšenie  kapitálových  príjmov  –  dotácia  94 754,00  Eur  a navýšenie
výdavkových finančných operácií – splatenie úveru – 94 754,00 Eur.
Hlavná kontrolórka obce konštatovala vo svojom stanovisku, že upravený návrh rozpočtu
obce na r. 2019 je spracovaný v súlade s predpismi, spracovaný je ako vyrovnaný, bol verejne
sprístupnený v obci  spôsobom v mieste  obvyklým a  odporučila  Obecnému zastupiteľstvu
v Nižnej Boci schváliť rozpočet obce na r. 2019.



Poslanci zobrali  na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu obce
Nižná boca na roky 2019-2021  všetkými hlasmi    (uznesenie č.  43/2018, za 3 – Ing.  P.
Matejko, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, proti 0,zdržal sa 0)

Ad 5/ Schválenie rozpočtu obce na r. 2019:
Poslanci schválili rozpočet obce na rok 2019 s uvedenou zmenou a výhľadový rozpočet na r.
2020-2021  zobrali  na  vedomie  všetkými  hlasmi  (uznesenie  č.  44/2018,  za   3  –  Ing.  P.
Matejko, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová,  proti 0,zdržal sa 0)

Ad 6/ Starostka – navrhla poslancom 100 %-né navýšenie odmien za r.  2018 v súlade so
zásadami  odmeňovania  poslancov obecného zastupiteľstva  obce Nižná Boca na volebné
obdobie  2014-2018.
Poslanci  schválili  100  %-né  navýšenie   odmien za  účasť  na  zasadnutiach  OZ v r.  2018
všetkými  hlasmi  (uznesenie  č.  45/2018,  za 3 – Ing.  P.  Matejko,  Ing.  T.  Hellebrandt,  M.
Herichová, proti 0, zdržal sa 0)

Ad  7/ Starostka  –  prečítala  poslancom  návrh  uznesenia   na  preplatenie  nevyčerpanej
dovolenky starostky za rok 2018 (návrh uznesenia tvorí prílohu zápisnice).
Poslanci schválili preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce za rok 2018  maximálne
15 dní  všetkými hlasmi (uznesenie č. 46/2018, za 3 – Ing. P. Matejko, Ing. T. Hellebrandt, M.
Herichová, proti 0, zdržal sa 0)

Ad 8/• Starostka obce  vyzvala  p.  Matejkovú,  aby informovala  poslancov  o rozpočtových
opatreniach starostky č. 13 a 14/2018, jedná sa o presun medzi položkami v sume 1591,00
Eur  –  zníženie  na  položke všeobecné  služby  v sume 750,00  Eur  –  presun  na transfer  –
príspevok na autobusový spoj na základe metodického pokynu, zníženie v položke údržba
verejných priestranstiev v sume 160,00 Eur – presun na údržbu cintorína, zníženie na položke
výstavba  nových  stavieb  –  kanalizácia  681,00  Eur  –  presun  na  drobné  stavby  pri
viacúčelovom ihrisku, zníženie na položke špeciálne slúžby 835,00 Eur – presun na položku
mzdy a platy.
Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia starostky obce č.  13 a 14/2018 činnosti
všetkými  hlasmi (uznesenie č.  47/2018, za 3 – Ing.  P.  Matejko,  Ing.  T.  Hellebrandt,   M.
Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
•Starostka: poslanci obdržali list od p. Kubičku (príloha zápisnice č. 1), v ktorom sa vyjadril,
že  obec  ho  nekontaktuje  a  nežiada  o  spoluprácu  pri  vypracovávaní  sprievodnej  správy.
Starostka prečítala poslancom list, ktorý poslala ešte vo februári 2018 (príloha zápisnice č. 2).
Vzhľadom  na  to,  že  druhú  časť  správy  za  roky  2007-2014  mal  vypracovať  p.  Láni  do
30.9.2018 a  spracovanú druhú časť  v  termíne nedoručil  na obecný úrad,  aby mohol  byť
dokument zosumarizovaný a schválený poslancami, ale svoju spracovanú časť poslal priamo
p. Kubičkovi na pripomienkovanie, poslanci sa zhodli na tom, že p. Kubička požaduje správu
od obce,  tak by ju mali  naskôr schváliť  poslanci,  a až tak by ju mal pripomienkovať  p.
Kubička. Správa za r. 2004-2006 a r. 2015-2018 je uložená na obecnom úrade a je k dispozícii
k nahliadnutiu.
Poslanci  skonštatovali,  že  správa  o pozemkoch  za  obdobie  r.  2007-2014  nebola  na obec
doručená a z toho dôvodu nebola správa ako celok prerokovaná na zasadnutí OZ (uznesenie č.
48/2018, za 3 – Ing. P. Matejko, Ing. T. Hellebrandt,  M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
•Starostka -  vodovod na Kráľovskej strane chcel vybudovať p. Kállay s tým, že náklady na
výstavbu sa rozpočítajú na všetkých, ktorí  sa chcú pripojiť. Komplikáciou je, že stavebné
povolenie je vydané na obec a problémové bude aj následné odovzdávanie do správy LVS,
a.s.



Poslanci odporučili starostke aby  rozšírenie radu „1-5“ vodovodu v dĺžke 70 m zapatila obec
a  odovzdala  do  správy  LVS,  a.s.  Jednotlivé  prípojky budú  riešené  individuálne
prostredníctvom ohlásenia drobných stavieb. Predpokladaná suma za hlavný ťah vodovodu je
8500,- €.
Poslanci schválili presun rozpočtovaných fin. prostriedkov medzi výdavkovými položkami v
sume 7000,-  €  všetkými  hlasmi  (uznesenie  č.  49/2018,  za  3  –  Ing.  P.  Matejko,  Ing.  T.
Hellebrandt,  M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
•Starostka – zajtra 27.10. je  v kultúrnom dome divadelné predstavenie v rámci  októbra –
mesiaca úcty k starším, potom je pripravené pre dôchodov občerstvenie a darčeky. Divadelné
predstavenie je pre všetkých občanov.
Ad 9/ Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

Mgr. Silvia Skusilová 
         starostka

Zapísala: 
Matejková Zuzana
Overovateľ: 
Marcela Herichová


