
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 14.12. 2018 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Prítomní poslanci:  podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019. 
5. Rôzne
6. 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. 56/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková, proti 0, zdržal sa 
0)

Ad 2/ Za overovateľa zápisnice bol určený p. M. Lichardus, za zapisovateľku zasadnutia OZ 
bola určená starostkou  p. Z. Matejková.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 
57/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková, proti 0, zdržal sa 
0)

Ad 3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  26.10.2018 – neboli prijaté poverujúce 
a ukladujúce uznesenia.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 
58/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková, proti 0, zdržal sa 
0)

Ad 4 / Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. Polrok 2019 poslanci dostali 
emailom, bol zverejnený na 15 dní na úradnej tabuli ako aj na webovej stránke obce.
Hlavná kontrolórka – plán kontrol sa môže priebežne dopĺňať o ďalšie kontroly, kontroluje sa 
dodržiavanie zákonov v podmienkach obce - účtovníctvo, miestne dane, pokladnica, zmluvy, 
verejné obstarávanie.
Poslanci schválili Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2019  všetkými 
hlasmi   (uznesenie č. 59/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. 
Želonková, proti 0, zdržal sa 0)

Ad 5/ •Starostka obce oboznámila nových poslancov s dokumentáciou bezpečnostných 
opatrení na ochranu osobných údajov prevádzkovateľa – obce a so smernicou Bezpečnostná 
politika prevádzkovateľa a príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov.
•P. Matejková informovala poslancov o rozpočtovom opatrení č. 16/2018 – dotácia zo ŠR na 
komunálne voľby vo výške 527,00 Eur, rozpočtovom opatrení starostky obce č. 17/2018 – 
presun medzi jpoložkami v sume 1 905,00 Eur v rámci verejnej správy – zníženie položky 
odstupné, presun na položky poplatky, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a odmeny 



poslancom. Navýšenie položky odmeny poslancom je z toho dôvodu, že v r. 2018 je vo 
výdavkoch zaúčtované vyplatenie odmien poslancom za r. 2017 v januári aj za r. 2018, vo 
výplate za mesiac november 2018.
Ďalej prečítala poslancom návrh na rozpočtové opatrenie starostky č 18/2018 na presun 
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v sume 2 340,00 Eur. Poníženie 
položiek – údržba miestnej komunikácie – 1000,00 Eur, špeciálne služby – vypracovanie 
žiadosti na envirofond - 1000,00 Eur a údržba verejných priestranstiev – 340,00 Eur, 
navýšenie položky – výstavba vodovodu - + 2 340,00 Eur.
Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie 16/2018 – povolené prekročenie a viazanie 
príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov – dotácia na komunálne voľby vo výške 
527,00 Eur, rozpočtové opatrenie starostky obce č. 17/2018 a schválili rozpočtové opatrenie č. 
18/2018  všetkými hlasmi (uznesenie č. 60/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. 
Šak, Mgr. S. Želonková, proti 0, zdržal sa 0)
•Starostka obce informovala poslancov, že sa uskutoční inventarizácia majetku obce, do 
inventarizačnej komisie navrhla p. M. Lichardusa a p. Mgr. S. Želonkovú. Fyziská 
inventarizácia sa uskutoční od 17. – 31.12.2018, dokladová inventarizácia bude pokračovať 
do 20.01.2019. Predsedom inventarizačnej komisie bude Mgr. S. Želonková, členovia – M. 
Lichardus a Z. Matejková, ktorá pripraví všetky podklady na inventarizáciu. 
P. Matejková v krátkosti oboznámila poslancov s dlhodobým hmotným a nehmotným 
majetkom, ktorý je v evidencii obce.
Poslanci zobrali na vedomie vytvorenie inventarizačnej komisie všetkými hlasmi (uznesenie 
č. 61/2018, za 4 – Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková, proti 0, zdržal sa 
0)
•Starostka – poslanci dostali emailom podrobnejší rozpis schváleného rozpočtu obce na r. 
2019. 
Ing. Lániová – informovala sa, kto platí daň z ubytovania, ako sa obec dozvie, kto ubytováva. 
Starostka – informácie sú aj z ubytovacích portálov, občan či je to PO alebo FO je povinný 
podľa prijatého a účinného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach (VZN) 
nahlásiť vznik povinnosti platiť daň z ubytovania, a daň odvádzať ako je to tak isto uvedené 
v príslušnom  VZN. Keby ubytovatelia poctivejšie platili daň z ubytovania, obec by tieto 
prostriedky použila na propagáciu obce, vybudovanie náučných chodníkov.
•Starostka obce ďalej informovala poslancov, že sme neboli úspešný v projekte WiFi4EU.
•Starostka – na r. 2019 obec bude pripravovať akcie – deň zeme, deň detí, futbalový turnaj, 
vojenskú akciu „Kosatec“ – replika bojov druhej svetovej vojny, v súvislosti s oslavami 85. 
výročia SNP. Táto akcia bude prebiehať na jeseň a spojí sa aj s mesiacom október – 
mesiacom úcty k starším.
•Starostka – pripravený je do tlače kalendár obce na r. 2019 – sú v ňom výpisky z Obecnej 
kroniky, ktorú písal do r. 1945 p. učiteľ Makovický, ktorý pôsobil na základnej škole v obci. 
Bolo by dobré, keby sa znovu začala písať kronika v obci. 

Ad 6/ Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

Mgr. Silvia Skusilová 
         starostka

Zapísala: 
Matejková Zuzana
Overovateľ: 
Martin Lichardus


