Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 05.10.2018 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. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
5. Schválenie úveru vo výške 94 754,09 Eur pre projekt: Zavedenie využívania obnoviteľných
zdrojov energie pri vykurovaní kultúrneho domu v obci Nižná Boca
6. Schválenie VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda na
území obce Nižná Boca
7. Schválenie VZN o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách na území obce Nižná Boca
8. Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti
9. Rôzne
10. 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.
•Starostka – p. Láni mal do 30. 9.2018 vypracovať 2. časť sprievodnej správy, ktorú požaduje p.
Kubička pre ďašie rokovanie s obcou o predaji pozemkov pod prístupové komunikácie.
•Ing. Lániová – p. Láni je PN, nemohol doniesť svoju časť, poslal ju rovno p. Kubičkovi na
pripomienkovanie.
•p. Herichová – 1: časť je hotová a bola podaná do podateľne obecného úradu.
•Starostka – 3. časť je hotová.
Keďže 2. časť chýba, správa a jej prerokovanie nebude zaradené do programu.
Navrhnutý program zasadnutia poslanci schválili bez doplnenia všetkými hlasmi. (uznesenie č.
30/2018, za 3 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 2/ Za overovateľa zápisnice bol určený p. Ing. T. Hellebrandt, za zapisovateľku zasadnutia OZ
bola určená starostkou p. Z. Matejková.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 31/2018, za 3
– Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 27.07.2018 – neboli prijaté poverujúce a ukladujúce
uznesenia.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 32/2018, za 3 –
Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 4 / Starostka obce – Komunitný plán sociálnych služieb obce je od 6.8.2018 zverejnený na
webovej stránke a na obecnej tabuli je odkaz, že dokument je k nahliadnutiu na obecnom úrade. Do
dnešného dňa neboli doručené žiadne pripomienky. Poslanci ho dostali aj emailom.
Kontrolórka obce pripomenula, že po schválení sa musí do 15 dní poslať na VÚC.
Poslanci schválili Komunitný plán sociálnych služieb všetkými hlasmi (uznesenie č. 33/2018, za 3 –
Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, proti 0,zdržal sa 0)
Ad 5/ Starostka obce – na obec už prišla zmluva na podpis – schválenie NFP z PPA vo výške
94 754,09 Eur na zmenu vykurovania kultúrneho domu. Obec si musí zobrať úver v celej výške –

splatí sa po prefinancovaní z PPA. Nejedná sa o komerčný úver, ale o refundáciu na základe žiadosti
o platbu.
P. Herichová – treba prevzať stavenisko, určiť stavebný dozor, viesť stavebný denník – aby neboli
problémy pri vypracovaní žiadosti o platbu.
Poslanci schválili zobranie úveru vo výške 94 754,09 Eur z Tatrabanky pobočka Liptovský Mikuláš
všetkými hlasmi (uznesenie č. 34/2018, za 3 – Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová,
proti 0,zdržal sa 0)
Ad 6/ Starostka – Návrh VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda
na území obce Nižná Boca bol zverejnený od 30.8.2018, neboli doručené žiadne pripomienky.
Poslanci schválili VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda na
území obce Nižná Boca všetkými hlasmi (uznesenie č. 35/2018, za 3 – Ing. E. Lániová, Ing. T.
Hellebrandt, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 7/ Starostka - Návrh VZN o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Nižná Boca bol tiež zverejnený od
30.8.2018, neboli doručené žiadne pripomienky.
Poslanci schválili VZN o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách na území obce Nižná Boca, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
všetkými hlasmi (uznesenie č. 36/2018, za 3 – Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová,
proti 0, zdržal sa 0)
Ad 8/ Starostka obce vyzvala hlavnú kontrolórku informovala poslancov – kontrola poskytovania
dotácií z rozpočtu obce a kontrola vedenia pokladnice.
Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce – žiadateľ Mesto Liptovský Hrádok na centrum voľného času,
neboli zistené žiadne pochybenia, drobné nedostatky boli odstránené počas kontroly.
Vedenie pokladnice – kontrola vecná a formálna – neboli zistené žiadne nedostatky.
Poslanci zobrali na vedomie správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti všetkými hlasmi
(uznesenie č. 37/2018, za 3 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 9/•P. Herichová – prečítala poslancom inventarizačný zápis z vykonania inventarizácia v požiarnej
zbrojnici. Inventarizáciu vykonala spolu s p. Matejkovou a starostkou obce. Dobrovoľný hasičský zbor
v obci už dlhšie obdobie nefunguje. Striekačka je nefunkčná, v požiarnej zbrojnici je drobné
príslušenstvo – hadice, rozdelovače, prilby, prúdnice. V priestoroch terajšej požiarnej zbrojnice bude
kotolňa kultúrneho domu. Komisia navrhla na vyradenie príslušenstvo a techniku DHZ podľa
inventúrneho zoznamu. Jedná sa o drobný dlhodobý materiál v nadobúdacej cene 602,09 Eur
a dlhodobý hmotný majetok – dvojkolesový prívesný vozík a motorová striekačka v nadobúdacej cene
1 922,92 Eur.
Navrhovaný majetok je odpísaný, jeho zostatková hodnota je 0. Z účtovníctva sa vyraďuje
v obstarávacej cene, zároveň sa v tej istej sume znížia oprávky k uvedenému majetku. Obstaraný bol
v rokoch 1976 – 1986. Komisia navrhuje ponúknuť uvedené príslušenstvo a techniku DHZ
v Malužinej, ktorý v prípade potreby zasahuje v našej obci. Nepotrebný a zastaraný materiál navrhuje
dať do zberu. Inventúrne súpisy tvoria prílohu zápisnice.
Poslanci schválili návrh na vyradenie DHM v sume 1 922,92 Eur a drobného dlhodobého majetku
v sume 602,09 Eur všetkými hlasmi
(uznesenie č. 38/2018, za 3 – Ing. E. Lániová, Ing. T.
Hellebrandt, M. Herichová, proti 0,zdržal sa 0)
P. Matejková informovala poslancov o rozpočtových opatreniach č. 10/2018 navýšeniepríjmov
a navýšenie výdavkov v sume 690,00 Eur – výber stavebných poplatkov a ich odvod spoločnému
stavebnému úradu, č. 11/2018 – navýšenie príjmov a navýšenie výdavkov v sume 2 000,00 Eur –
navýšenie príjmu – výnos dane zo ŠR, navýšenie výdavkov – platy a mzdy, rozpočtové opatrenie č.
12/2018 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu – v sume 1 300,00 Eur,
zníženie na položkách – špeciálne služby na položky odvoz odpadu, odmeny dohody a školenia.
P. Matejková informovala poslancov, že pripraví návrh rozpočtu obce na rok 2019 a výhľadový
rozpočet na r. 2020-2021 tak, aby sa mohol schváliť na zasadnutí v novembri 2018. Poslanci dostanú
podrobnejší návrh rozpočtu emailom.

Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 10-12/2018 všetkými hlasmi (uznesenie č.
39/2018, za 3 – Ing. E. Lániová, Ing. T. Hellebrandt, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
•Starostka – cesta popri Chopcovici – sú hotové obidva znalecké posudky, (obec musela dať
vypracovať znalecký posudok aj na bránu, ktorú postavila p. E. Hríbik), bude vypracovaná výzva na
odkúpenie brány a pozemkov.
•Starostka – PD kanalizácie a vodovodu od obce po ČOV sú hotové, elektrická prípojka sa vybavuje,
obec podala žiadosť na SSE a.s. Žilina o bod napojenia a až tak bude spracovaná PD.
•Starostka – zmenu dopravného značenia pre zvýšenie bezpečnosti na ceste I. triedy 1/72 v obci podľa
vypracovanej PD dopravný inšpektorát Lipt. Mikuláš povolil, obec poslala žiadosť na Okresný úrad
v sídle kraja odbor cestnej dopravy a PK, ktorí to dajú zrealizovať SSC. Je navrhnutá plná čiara,
prerušovaná pri vjazde do domoch, zvislé značenie – zákaz predbiehania v celom úseku obce.
•Starostka – informovala poslancov o vybudovaní kompostoviska – ohradil sa priestor z hornej strany
cintorína, kde sa zhromažďovala pokosená tráva, ale dávno tam ľudia hádzali aj iný odpad z hrobov.
Vyberie sa odtiaľ prehnitá tráva, povyberajú sa plasty a sklo, zrverejní sa oznam o používaní
kompostoviska.
•Starostka – obec chce požiadať o dotáciu na opravu pomníkov padlým v obci (pred Včeláka a pri
kostole), musíme ich mať na LV, nutné sú geometrické plány a súhlasy vlastníkov pozemkov so
zápisom na LV. Pomník pred Včeláka je na parcele vodohospodárov, pri kostole je vlastníkom ev.
cirkev a.v. Pomníky sú v zlom stave, na budúci rok plánujeme akciu „Kosatec“ – boje druhej svetovej
vojny, bude aj 75. výročie SNP, je preto potrebné postarať sa o opravu a pomníky a ich okolie
zveľadiť.
•Starostka – v kultúrnom dome sa urobili opravy WC – splachovače, wc dosky, prietokový ohrievač.
Zistilo sa, že je prasknutá záchodová misa na mužskom WC. Do konca roka sa ešte zabezpečí výmena
záchodových mís, počas vianočných sviatkov bude stolnotenisový turnaj.
•Starostka – október mesiac úcty k starším – 27.10.2018 v kultúrnom dome sa predstavia divadelníci
z Lipt. Petra s divadelným predstavením. Pozvanie platí pre všetkých občanov, pre dôchodcov bude
pripravené občerstvenie a darčeky, budú odovzdané po predstavení.
•Starostka – odovzadala chýbajúve menovky detí na stromčeky p. Ing. Lániovej.
•Starostka – Mobilné WC ku multifunkčnému ihrisku – EKO Toalety 1320,- € stojí jedna búdka plus
30,-€ vývoz po každej väčšej akcii.
p. Herichová – bude lepšie osadiť drevenú latrínu.
•Starostka - pred komunálnymi voľbami bude ešte jedno zasadnutie OZ, na ktorom vyhodnotíme
volebné obdobie 2014 – 2018 a schváli sa rozpočet na rok 2019.
Ad 8/ Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
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