
Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 25.01. 2019 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. Správy hlavnej kontrolórky z výkonu kontroly. 
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 všetci 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. 1/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka,  Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. 
Želonková, proti 0, zdržal sa 0)

Ad 2/ Za overovateľa zápisnice bol určený p. V. Šak, za zapisovateľku zasadnutia OZ bola 
určená starostkou  p. Z. Matejková.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 
2/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková, 
proti 0, zdržal sa 0)

Ad 3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  14.12.2019 – neboli prijaté poverujúce 
a ukladujúce uznesenia.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 3/2019, 
za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková, proti 0, 
zdržal sa 0)

Ad 4 / Hlavná kontrolórka obce p. PhDr. D. Stromková oboznámila poslancov so Správou 
hlavnej kontrolórky a kontrolnej činnsti v obce Nižná Boca za rok 2018. Správu z vykonanej 
kontroly prijatých uznesení OZ v Nižnej Boci za rok 2018 (návrh) dostali poslanci  emailom. 
Správy tvoria prílohu zápisnice a sú zverejnené na webovej stránke obce. 
Poslanci zobrali na vedomie: 
a) správu z vykonanej kontroly prijatých uznesení OZ v Nižnej Boci za rok 2018
b) správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Nižná Boca za rok 2018
všetkými hlasmi (uznesenie č. 4, 5/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. 
Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková, proti 0, zdržal sa 0)

Ad 5/ Starostka obce ponúkla poslancon doplniť plánované akcie obce na r. 2019 o divadelné 
predstavenie, organový koncert, detský filmový festivalček pod hviezdami – sú to jednoduché 
a finančne nenáročné akcie, ktoré sa minulý rok osvedčili.  
Akcia „Kosatec“ – je to priblíženie bojov v októbri 1944, keď v našej obci bolo zastrelených 
5 mužov. Je to akcia väčšieho rozsahu, treba ju dobre zorganizovať, aby prebehla dôstojne, 
v rámci príprav sa opravia pomníky, priestranstvo pri pomníku pred „Včeláka“. Obec požiada 



o dotáciu zo ŽSK na zorganizovanie tejto akcie.  Z vojenského historického ústavu by malo 
prísť asi 80 členov.
Starostka sa stretne so zástupcom vojenského historického ústavu – vypracujú podrobný 
scenár, na akciu budú pozvaní aj zástupcova ZSPB.
Poslanci – zoznam plánovaných akcií treba zverejniť na webovej stránke obce.
Ing. Hromádka – už dávnejšie v obci prebehla akcia Boca Art, boli pozvaní maliari, obrazy, 
ktoré urobili boli vystavené v penzióne „Bocianka“. Môže sa urobiť podobná akcia, zapojiť 
do nej aj deti. Zistiť kontakty cez umelecké školy. 
Poslanci sa budú ešte podrobnejšie zaoberať jednotlivými akciami pred stanoveným termínom 
akcie.
Starostka – termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva – poslanci – zostane doterajší systém, 
posledný piatok v mesiaci, zasadnutia sa budú konať každý mesiac, okrem júla. V prípade 
potreby sa zvoláva zasadnutie aj mimo stanovených termínov. Termíny zasadnutí budú 
zverejnené na webovej stránke obce:
22.2.2019, 29.3.2019, 26.4.2019, 31.5.2019, 28.6.2019, 30.8.2019, 27.9.2019, 25.10.2019, 
29.11.2019, 13.12.2019.

Starostka informovala poslancov, že je pripravovaná kniha „Čarovný Liptov“ – prezentácia 
obce je na ¼ strany + sú vybraté fotografie na celú stranu. Obec objednala 20 kníh – cena 1 
knihy je 16,50 Eur na reprezentačné účely .
Starostka – poslancom prečítala návrh na doplnenie rokovacieho poriadku obecného 
zastupiteľstva  čl. 11, bod 3 textom: „Zasadnutia OZ a uznesenia sú číslované chronologicky 
od začiatku do konca kalendárneho roka“.
Poslanci schválili doplnok č. 1 rokovacieho poriadku OZ všetkými hlasmi (uznesenie č. 
6/2019, za 6 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková, 
proti 0, zdržal sa 0)
Starostka – ZMOS požiadal o emailové kontakty na poslancov OZ v rámci realizácie projektu 
„Modernizácia miestnej územnej samosprávy“, starostka poslala link na našu webovú stránku, 
kde sú zverejnené uvedené kontatky.
Starostka – naďalej pretrváva problém s efektívnym vyberaním a priznaním dane 
z ubytovania od poskytovateľov ubytovania v obce. Na internete, ubytovacích portáloch sú 
zverejnené ponuky ubytovania, obsadenosť ubytovania. Ubytovatelia nedodržujú Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 
a drobný stavebný odpad, podľa ktorého sú povinní vybrať daň za ubytovanie od ubytovaných 
ľudí a odviesť daň obci.
Starostka ešte napíše list všetkým poskytovateľom ubytovania.
S týmto problémom súvisí aj stále väčší objem odpadu v obci a hlavne jeho separovanie, 
najväčší objem neseparovaného odpadu je v letných mesiacoch, keď je v obci najviac ľudí na 
chatách. Majiteľom rekreačných chát bol poslaný list ohľadom separovania, keď sa zrušil 
prístrešok na Červenej vode aj v Sentivánskej doline, na obecnom úrade sú k dispozícii vrecia 
na komunálny odpad, plasty, sklo. V obci je dostatok kontajnerov na separovaný odpad. Obec 
podľa nového zákona bude platiť za uloženie odpadu na skládku podľa percenta 
vyseparovaného odpadu v obci za predchádzajúci kalendárny rok. Čím bude menšie percento 
vyseparovaného odpadu, tým budú poplatky pre obec väčšie a je predpoklad zvýšenia 
poplatku za komunálny odpad pre obyvateľov.
Ing. Lániová – strále pretrváva aj problém s odstraňovaním psím exkrementov. K dispozícii sú 
pre majiteľov psov sáčky umiestnené v obci. Občania nerešpektujú oznam zverejnený na 
obecnej tabuli o porušovaní VZN č. 2/2009
Ing. Lániová – treba uvažovať o kamerovom systéme.
Starostka – používa súkromné auto na služobné účely. V okrese Liptovský Mikuláš si 
služobné cesty účtuje do výšky cestovného hromadnou dopravou, cesty na školenia do 



Popradu, prípadné služobné cesty na vzdialenejšie trasy si bude účtovať podľa zákona 
o cestovných náhradách.
Poslanci schválili používanie súkromného automobilu na služobné účely všetkými hlasmi 
(uznesenie č. 7/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. 
S. Želonková, proti 0, zdržal sa 0).
P. Matejková informovala poslancov u vykonaní fyzickej inventarizácie k 31. 12.2018. 
Komisia nezistila rozdiely medzi fyzickým a účtovným stavom inventarizovaného majetku.
Dokladová inventúra ešte nie dokončená, informovala poslancov o navýšení opravných 
položiek:
Vodovod IV. Stavba r. 2008  – projekty: OC 4 871,53 Eur – opravná položka 4 490,22 Eur
ČOV a kanalizácia r. 2002-2008 PD a 
Rozostavaná stavba: OC 143 357,21 Eur – opravná položka 75 404,89 Eur
PD – Horné lúky r. 2008-2011: OC 2 707,54 Eur – opravná položka 2 703,26 Eur
 do výšky predpokladaných odpisov. Pri uskutočnení akcie sa opravná položka v celej výške 
zruší.
Inventarizačná komisia navrhla na vyradenie drobný majetok v operatívno-technickej 
evidencii:
P.č. názov majetku inv.č. počet ks cena za l ks Eur suma Eur
1. sací kôš 11/PO 1   1,33  1,33
2. sací kôš 12/PO 1   1,33                           1,33
3. klúč na savice 27/PO 1   0,30              0,30
4. klúč na spojky 28/PO 1   0,40              0,40
5. meteostanica 42/CO 1 17,00            17,00
Spolu 20,36                     20,36

Jedná sa o drobné príslušenstvo – OTE -  DHZ, ktorý v našej obci už  nefunguje. Sacie koše 
a kľúče sú rozbité, komisia ich navrhuje zlikvidovať daním do zberu železného šrotu. 
Meteostanica je pokazená, komisia navrhuje ju dať do zberu elektroodpadu, ktorý prebehne 
na jar 2019.
Poslanci zobrali na vedomie navýšenie opravných položiek k DHM všetkými hlasmi 
(uznesenie č. 8/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. 
S. Želonková, proti 0, zdržal sa 0)
Poslanci schválili návrh na vyradenie drobného majetku v sume 20,36 Eur a jeho likvidáciu 
navrhnutým spôsobom všetkými hlasmi (uznesenie č. 9/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. 
E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková, proti 0, zdržal sa 0)
P. Matejková informovala poslancov o rozpočtovom opatrení starostky obce č. 1/2019 -  
presun medzi výdavkovými položkami v sume 1 000,00 Eur v rámci verejnej správy – 
zníženie položky odstupné – 1000,00 Eur, presun na položky – spotreba elektrickej energie + 
400,00 Eur, navýšili nám zálohové platby, aj keď sme mali v r. 2018 preplatok, náhrada 
príjmu za PN - + 500,00 Eur, navýšenie položky na obecný dom spotreba elektrickej energie 
+ 100,00 Eur.
Poslanci vzali na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce 1/2019 všetkými hlasmi 
(uznesenie č. 10/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. 
S. Želonková, proti 0, zdržal sa 0)
Starostka obce –poslanci dostali emailom list aj s prílohami od Urbárskeho spolku obce Nižná 
Boca PS, ktorým žiadajú ospravedlnenie od súčasného poslanca Vladimíra Šaka na webovej 
stránke obce za vyjadrenia na osobu predsedu urbárskeho spolku obce N. Boca na jeho 
súkromnom facebookovom účte.



Ide o nedoriešený problém so spotrebou elektrickej energie, napojenie dvoch elektrických 
konvektorov v kanceláriách US na elektromer kultúrneho domu, ktorý má v prenájme TJ 
Tatran Nižná Boca. 
Poslanci – problém ohľadom elektrickej energie musí riešiť medzi sebou US Nižná Boca a TJ 
Tatran. Odporúčajú starostke obce vyzvať obe strany, aby v čo najkratšom čase uzavreli 
medzi sebou zmluvný vzťah ohľadom vysporiadania spotreby elektrickej energie, je urobené 
podružné meranie spotreby elektrickej energie v kanceláriách US. Obci Nižná Boca za roky 
2015-2016 škoda nevznikla. Spotrebovanú elektrickú energiu zaplatila TJ Tatran Nižná Boca.
Tento rok je plánovaná modernizácia celej budovy súp. č. 74, nové vykurovanie. 
Čo sa týka statusov p. Šaka zverejnených na jeho súkromnom facebookovom účte, starostka 
sa od nich dištancuje, nesúhlasí s nimi. Poslancom prečítala list, ktorý poslala US. Hlavným 
dôvodom statusov je spor medzi dvoma súkromnými osobami p. Šakom a p. Trégerom. P. Šak 
je poslancom od 22.11.2018, bol vyzvaný, aby sa zdržal podobných komentárov, ako poslanec 
dostal najviac preferenčných hlasov od občanov a úlohou poslancov je ľudí spájať a 
spolupracovať.  
Ing. Hromádka – na prezenčnej listine, ktorá je pripojená k listu US mu chýba hlavne podpis 
p. I. Trégera, list mal byť adresovaný p. Šakovi.
Mgr. Želonková – na webovej stránke obce nebolo zverejnené žiadne osočujúce vyjadrenia, 
preto nie je dôvod, aby sa tam zverejňovalo ospravedlnenie p. Šaka.
P. Šak – on nedostal žiaden list od Urbárskeho spolku obce Nižná Boca, preto nemôže 
reagovať písomne ani slovne. Priznal, že vyjadrenia sú vulgárne, ale pravdivé, nakoľko do 
dnešného dňa nikto neriešil neoprávnenú spotrebu elektrickej energie Urbárskym spolkom. 
Posledný status písal ako reakciu na konflikt medzi ním a p. Trégerom zo dňa 29.12.2018.  
Starostka aj ostaní poslanci  požiadali p. Šaka, aby sa do budúcnosti vyvaroval takýchto 
vyjadrení. 
Poslanci:
a) odporúčajú  starostke obce vyzvať Urbársky spolok obce Nižná Boca pozemkové 
spoločenstvo a TJ Tatran Nižná Boca, aby uzavreli zmluvný vzťah ohľadom refundácie 
spotreby elektrickej energie US obce Nižná Boca
b) konštatujú, že sa v plnej miere  dištancujú od zverejnených statusov p. V. Šaka osočujúcich 
predsedu Urbárskeho spolku obce Nižná Boca, p. Vladimír Šak zverejnil svoje statusy na  
facebookovom účte ako súkromná osoba, neboli zverejnené na webovej stránke obce, nie je 
dôvod, aby sa ospravedlnenie p. Šaka zverejnilo na webovej stránke obce, jedná sa o spor 
medzi dvoma súkromnými osobami všetkými hlasmi (uznesenie č. 11/2019, za 4 – Ing. M. 
Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, Mgr. S. Želonková, proti 0, zdržal sa 1 Vladimír 
Šak).

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

Mgr. Silvia Skusilová 
         starostka

Zapísala: 
Matejková Zuzana

Overovateľ: 
Vladimír Šak


