Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 22.02. 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. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov – úprava podľa novely Zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení účinnej od 1.2.2019
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. 12/2019, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, proti 0, zdržal
sa 0)
Ad 2/ Za overovateľa zápisnice bol určený p. Ing. M. Hromádka, za zapisovateľku zasadnutia
OZ bola určená starostkou p. Z. Matejková.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č.
13/2019, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, proti 0, zdržal sa
0)
Ad 3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 25.01.2019 – poverujúce uznesenie č. 11/2019
– bolo splnené, termín stretnutia bol stanovený na 14.02.2019, podrobnosti budú
odprezentované v bode rôzne .
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č.
14/2019, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, proti 0, zdržal sa
0)
Ad 4 / Poslanci dostali emailom návrh Zásad odmeňovania poslancov, ktoré bolo potrebné
novelizovať – novela zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení č.5/2019 Z.z. § 25
(odmeňovanie zástupcu starostu), ktorá je účinná od 1.2.2019. Zástupcovi starostu patrí
mesačná odmena. Odmenu zástupcovi starostu zverejní obec na webovom sídle obce do 30
dní od jej určenia starostkou obce. Starostka obce určuje odmenu zástupcovi starostu vo výške
10,00 Eur mesačne. Poslanci zatiať nezriaďujú komisie ako poradné orgány. V prípade
potreby sa komisie zriadia. Členom komisie môžu byť menovaní aj občania.
Poslanci schválili Zásady odmeňovania poslancov s účinnosťou od 1.3.2019 všetkými hlasmi
(uznesenie č. 15/2019, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, proti
0, zdržal sa 0)
Ad 5/ •Starostka obce ododvzdala novým poslancom kľúče od prístrešku pri multifunkčnom
ihrisku, kľúče ostali aj poslancom, ktorí ukončili svoje volebné obdobie.
Starostka – na tento rok požiadalo Mesto Liptovský Hrádok v súlade s VZN č.2/2013
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce o dotáciu na záujmové vzdelávanie detí pre deti

s trvalým pobytom na území obce. Výška finančného príspevku na tento rok pre CVČ je vo
výške 103,15 Eur. CVČ navštevujú 2 deti z obce Nižná Boca.
Poslanci schválili dotáciu vo výške 103,15 Eur na jedno dieťa navštevujúce CVČ
v Liptovskom Hrádku v r. 2019 všetkými hlasmi (uznesenie č. 16/2019, za 4 – Ing. M.
Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, proti 0, zdržal sa 0)
Starostka – od 1.3.2019 sa mení aj výška poplatku za uloženie odpadu na skládkach, platiť
budeme podľa percentuálnej hodnoty vyseparovanosti odpadu za predchádzajúci kalendárny
rok. Za rok 2018 je úroveň vytriedenia odpadu 24,73 %-ná. Informácie o separovaní sú na
plagátoch nalepených na kontajneroch, vyvesené v informačnej tabuli obce, na webovej
stránke obce.
Každý nasledujúci rok sa bude poplatok za uloženie na skládku zvyšovať v závislosti od
vytriedenia odpadu, to znamená: ak sa nezníži mmožstvo komunálneho odpadu a nezvýši
vyseparovanosť odpadu obec bude musieť pristúpiť k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad. Pracovníci, ktorí vyvážajú odpad budú priebežne kontrolovať
odpady v popolniciach a kontajneroch, a v prípade, že sa tam bude nachádzať odpad, ktorý
patrí do separovaného zberu, popolnice občanom nevyvezú a nechajú odkaz s odôvodnením.
Takisto sa stále opakujú problémy so znečistením od psích exkrementov, v obci sú
k dispozícii sáčky, majitelia psov určite majú aj doma dosť vhodných sáčkov, môžu verejné
priestranstvá po svojich psoch očistiť. Vyvesili sa ďalšie plagáty nabádajúce k čistote. Ak to
nepomôže, obec bude musieť pristúpiť k zvýšeniu poplatku za psa.
Starostka – prišla ponuka z lekárne v Liptovskom Hrádku na dovoz liekov pre občanov
priamo do obce, predpis liekov od MUDr. Fraňovej, MUDr. Ambrózyho a MUDr. Bárty.
Najskôr zistíme záujem od občanov. V prípade dostatočného záujmu sa potom zosúladia
termíny so susednými obcami.
Komunitná nadácia Liptov, cez ňu sa dá darovať 2% z daní – Zamilovaní do Nižnej Boce.
Starostka – informovala poslancov o odpovedi na požiadavku obce ohľadom zlého signálu
Orange. V blízkej dobe Orange neplánujú v tejto lokalite posilnenie siete. (Emailová pošta
tvorí prílohu zápisnice)
Starostka – kamerový systém – cenová ponuka na tri kamery. Ing. Hromádka – bližšie
informácie o materiáli uvedenom v ponuke, zakreslenie vedenia do katastrálnej mapy.
Starostka – prišla cenová ponuka na POLARIS. Je to cca 26 000,00 Eur. Ing. Lániová, je to
slabé na snehové podmienky v obci.
P. V. Šak – treba kúpiť posýpač, ktorý sa dá pripevniť za osobný automotil, ceny by sa mali
pohybovať do 1 000,00 Eur.
Kniha „Čarovný Liptov“ – poslali ukážku prezentácie obce.
Ing. Lániová – dala starostke kontakty na ZUŠ – maľovanie – BOCA ART – do akcie by sa
zapojili aj deti, ktoré navštevujú ZUŠ.
Ing. Hromádka, ak by nevyšla tohto roku BOCA ART z časových dôvodov – môže sa
presunúť do nasledujúceho roku, tento rok môže osloviť aj známych fotografov z fotoklubu
v Žiline a Lipt. Mikuláši, ktorí by zhotovili sériu fotografií z prostredia obce a prírodných
scenérií . Z fotografií by bola vybraná výstava. Termín v septembri.
Starostka – tento rok bude na prvom mieste dobre zvládnutá organizácia a priebeh akcie
„Kosatec“ v októbri 2019.
Starostka – informovala poslancov, že US aj TJ Tatran boli podľa uznesenia č. 11/2019
pozvaní na stretnutie dňa 14.02.2019 o 16:30 hod. p. Gulašová – tajomníčka US jej poslala
email, v ktorom informuje, že na stretnutie nepríde žiaden zástupca US, nakoľko výbor US sa
31.1.2019 dohodol s p. Ing. Madudom – predsedom TJ Tatran.
Na rokovaní zástupcov US a TJ Tatran NB nebol prítomný zástupca obce, preto starostka
požiadala o zaslanie stanoviska (vyriešenie problému - dohoda), ktoré bude prezentované
poslancom obecného zastupiteľstva, a formu zmluvného vzťahu, ako bude spotreba

elektrickej energie účtovaná, vzhľadom na to, že celá spotreba elektrickej energie kancelárií
US je meraná elektromerom TJ Tatran Nižná Boca. Starostka do 17:00 hod. 22.02.2019
odpoveď nedostala, preto nie je možné informovať poslancov o výsledku rokovania US a TJ
Tatran.
Starostka – poslanci dostali emailom list od p. Evy Hríbik, ktorý prišiel na obec 20.2.2019.
Ďalej ich starostka informovala, že sa zmenil aj spoluvlasník pozemku – nový spoluvlastník je
Ing. Ján Hubcej. Starostka mu poslala výzvu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ing. Hromádka – miestna komunikácia je v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie
obce schválenej v r. 2003. Obec sa musí riadiť pri kúpe znaleckými posudkami. Poslanci
prijali k tejto problematike uznensie v tomto znení:
a) poslanci OZ konštatujú, že listy adresované poslancom obecného zastupiteľstva vo veci
vyvlastňovacieho konania spadajú do výlučnej kompetencie starostky.
Podľa zákona 369/1991 Z.z. § 13 ods. 4 písm. c) starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym
orgánom, k právnickým a fyzickým osobám a násl. písm. e) rozhoduje vo všetkých veciach
správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
b) odporúčajú vo veci vysporiadania pozemkov pre vybavenie stavebného povolenia na
stavbu „Miestna komunikácia“ po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok podať
návrh na vyvlastnenie podľa zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o
nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(uznesenie č. 17/2019, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, proti
0, zdržal sa 0)
Ad 6/ Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Silvia Skusilová
starostka
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