
Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 29.03. 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. Rôzne
5. 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. 18/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka,  Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. 
Želonková -   proti 0, zdržal sa 0)

Ad 2/ Za overovateľku zápisnice bola určená p. Mgr. Silvia Želonková, za zapisovateľku 
zasadnutia OZ bola určená starostkou  p. Z. Matejková.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľku a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 
19/2019, 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  22.02.2019 – neboli prijaté poverujúce 
uznesenia.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 
20/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka,  Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. 
Želonková -   proti 0, zdržal sa 0)

Ad 4/ 
a) Starostka obce vyzvala p. Matejkovú, aby prečítala poslancom s rozpočtové opatreníe č. 
2/2019 – poskytnuté účelovo určené prostriedky zo ŠR na voľby prezidenta SR 2019 vo výške 
1 061,00 Eur – navýšenie príjmov a v tej istej sume navýšenie výdavkov a rozpočtové 
opatrenie starostky obce č. 3/2019 – presun medzi výdavkovými položkami vo výške 700,00 
Eur- Zníženie na položke – odstupné, navýšenie na položke poplatky banke – poskytnutie 
úverov.
Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 2 a 3/2019 všetkými hlasmi (uznesenie č. 
21/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka,  Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. 
Želonková -   proti 0, zdržal sa 0)
b) Starostka obce oznámila členom komisie vo verejnom záujme, že odovzdala majetkové 
priznanie do podateľne obecného úradu v zákonom stanovenom termíne.
c) Hlavná kontrolórka obce p. PhDr. D. Stromková prečítala poslancom správu z finančnej 
kontroly vedenia pokladne za mesiace 11 a 12/2018.
Poslanci zobrali na vedomie správu z finančnej kontroly  všetkými hlasmi (uznesenie č. 
22/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka,  Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. 
Želonková -   proti 0, zdržal sa 0)



d) Starostka – „Deň Zeme“ – 22.4.2019 – je to Veľkonočný pondelok, termín brigády 13.4. 
alebo 27.4.2019. Bude treba dočistiť krajnice, pozvážať posypový materiál na určené miesta, 
preniesť nástenku a osadiť ju pri ihrisku, skontrolovať stromčeky, natrieť kompostér na 
cintoríne, zábradlie na moste do Kráľovskej doliny.
Na obnovenie tabúľ pre náučný chodník „Zlatnica“ treba urobiť nové fotografie – Vl. Šak, 
keď už bude viac zelene nafotí uvedené lokality. P. Mgr. Želonková prepíše texty na tabuliach 
a preloží ich do anglického jazyka.
Ing. Lániová – preložiť termín na 6.4. pred Veľkou nocou 13.4.2019 si budú robiť ľudia 
poriadky doma a záhradách. 
Starostka – 6.4. podľa počasia, 13.4. bude brigáda pokračovať čistením cintorína a úpravami 
pri viacúčelom ihrisku, prípadne dokončením prác v obci, pripraví sa pre všetkých 
brigádnikov guláš alebo fazuľovica.
Ing. Hromádka – pod Oleškovou niekto navozil zrezané tuje a konáre zo stromov, treba tam 
umiestniť tabulu – zákaz sypať odpad.
Starostka – obec dostala rozhodnutie o pridelení dotácie 139 000,00 Eur na zateplenie KD, je 
už právoplatné, čakáme na zmluvu s PPA.
Starostka – prebehlo nahrávanie o histórii obce do rozhlasovej relácie Studnička – informáciu 
o presnom vyslielacom čase zatiaľ nemáme. Bol rozprávať aj p. Václav Mäsiar.
Mgr. Želonková – nedá sa vyznačiť pri cintoríne prechod pre chodcov? Autá chodia stále 
rýchlo, nedodržujú predpísanú rýchlosť.
Starostka – prechod sa dá vyznačiť len vtedy, keď je na jednej strane komunikácie chodník. 
Teraz na jar by mala SSC vyznačiť na ceste I. triedy súvislú čiaru.
Obec dostala ponuku na fotografovanie z neba, je to cca 20 fotografií za 230,00 Eur. 
Fotografie obec môže využiť aj do publikáciu – brožúry, ktorú by spracovala spolu 
s Krajským pamiatkovým úradom – pamiatková zóna v obci. Mgr. Želonková by texty 
preložila do anglického jazyka.
Starostka – podala žiadosť o dotáciu na úpravu dreveného štítu a na náter strechy budovy 
obecného úradu vo výške 4 500,00 Eur z MF SR.
Ďalej obec dala žiadosť o dotáciu z prostriedkov ŽSK na úpravu okolia pomníka pred 
„Včeláka“. Máme aj rozhodntie z KPÚ k návrhu úpravy.  Pomník obec opraví z vlastných 
zdrojov.
Na SSE a.s, Žilina bola podaná žiadosť o sponzoring vo výške 500,00 Eur na akciu 
„Kosatec“, ktorá sa pripravuje na jeseň 2019.
Starostka – požiadala SSE a.s. distribúcia,  Žilina o určenie bodu napojenia pre dotiahnutie 
elektrickej energie na multifunkčné ihrisko, potom dáme urobiť projektovú dokumentáciu, 
aby sme mohli požiadať o dotáciu – napr. z úradu vlády SR na osvetlenie ihriska. 

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

Mgr. Silvia Skusilová 
         starostka

Zapísala: 
Matejková Zuzana

Overovateľ: 
Mgr. Silvia Želonková


