Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 29.05. 2019 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu
Prítomní poslanci:
Ing. Milan Hromádka, Ing. Eva Lániová, Martin Lichardus, Vladimír Šak,
Ospravedlnená: Mgr. Silvia Želonková
Program:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Nižná Boca za rok
2018
5. Schválenie Záverečného účtu obce Nižná Boca za rok 2018
6. Rôzne
5. 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.
Ospravedlnila hlavnú kontrolórku obce.
Navrhnutý program zasadnutia poslanci schválili bez doplnenia všetkými hlasmi. (uznesenie
č. 27/2019, 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. Martin Lichardus, za zapisovateľku zasadnutia
OZ bola určená starostkou p. Z. Matejková.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľku a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č.
28/2019, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, - proti 0, zdržal
sa 0)
Ad 3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 26.04.2019 – neboli prijaté poverujúce
uznesenia.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č.
29/2019, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, - proti 0, zdržal
sa 0)
Ad 4/ Starostka - poslanci dostali záverečný účet obce aj stanovisko hlavnej kontrolórky
emailom. Návrh záverečného účtu bol zverejnený dňa 27.03.2018 na webovej stránke obce
ako aj na úradnej tabuli. Do spracovania stanoviska k záverečnému účtu t.j. 06.05.2019 nebol
doručený podnet, alebo pripomienka od poslancov alebo občanov. Riadna účtovná závierka
a hospodárenie obce bude overená audítorom. Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí prílohu
zápisnice. Hlavná kontrolórka odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Nižná Boca schváliť
Záverečný účet obce Nižná boca za rok 2018 bez výhrad.
Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Nižná
Boca za rok 2018 všetkými hlasmi (uznesenie č. 30/2019, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E.
Lániová, M. Lichardus, V. Šak, - proti 0, zdržal sa 0)

Ad 5/ V náväznosti na predchádzajúci bod poslanci schválili Záverečný účet obce Nižná Boca
za rok 2018 bez výhrad všetkými hlasmi (uznesenie č. 31/2019, za 4 – Ing. M. Hromádka,
Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, - proti 0, zdržal sa 0)
Ad6/Starostka obce vyzvala p. Matejkovú, aby oboznámila poslancov OZ s rozpočtovými
opatreniami č. 4-7/2019.
P. Matejková – rozpočtové opatrenia č. 4,5/2019 – sú to účelovo určené prostriedky
poskytnuté zo ŠR – MF SR – 4 500,00 Eur – dotácia na bežnú údržbu budovy obecného úradu
a 624,00 Eur na voľby do Európskeho parlamentu, je to navýšenie bežných príjmov
a navýšenie bežných výdavkov.
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 6/2019 – povolené prekročenie výdavkov pri
dosiahnutí vyšších príjmov – 380,00 Eur – navýšenie príjmov – vratky a refundácie z r. 2017,
navýšenie výdavkov – údržba budovy obecného úradu 360,00 Eur a údržba softvéru 20,00
Eur.
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 7/2019 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky:
Poníženie výdavkov – 1 800,00 Eur – odstupné. Navýšenie výdavkov – daň z úrokov 5,00
Eur, odvody ZP a sociálna poisťovňa 200,00 Eur, odmeny poslancom 100,00 Eur, údržba
budovy obecného úradu 1 200,00 Eur, odborné publikácie 100,00 Eur, služby 185,00 Eur,
údržba softvéru virtuálny cintorín 10,00 Eur.
Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 4-7/2019 všetkými hlasmi (uznesenie č.
32/2019, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, - proti 0, zdržal
sa 0)
●Starostka - zástupca firmy, ktorá bude robiť zateplenie a vykurovanie v kultúrnom dome bol
pozreť objekt, zatiaľ neoznámili presný termín začiatku rekonštrukcie.
●Starostka – p. E. Hríbik podala žalobu na Okresný úrad v Žiline na rozhodnutie o umiestnení
stavby – prístupová komunikácia. Obec poskytla stanovisko k vyjadreniam žalobcu aj
žalovaného. Obec sa stotožňuje s návrhom žalovaného, ktorým žiada Krajský súd v Žiline
návrh žalobkýň zamietnuť a rozhodnutia Mesta Liptovský Hrádok ako nedôvodný a
rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2017/046290/Cho zo dňa 27.11.2017 a prvostupňové
rozhodnutie Mesta Liptovský Hrádok p. R 2017/004878 AR ponechať v platnosti a potvrdiť
tak ich zákonnosť. Starostka pripomenula, že obec je v tejto žalobe v pozícii svedka a v
prípade vytýčenia súdneho pojednávania bude požadovať vypočutie štatutára, ktorý povolil postaviť
bránu na cestu.

P. Ing. Hromádka – kedy nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť – starostka v r. 2017.
● Ing. Lániová – bola skontrolvať stromčeky, čo si vysadili deti – niektoré sú zničené, dosadia
sa nové.
●Starostka – v dňoch 16. a 17. 5. 2019 sa uskutočnilo stretnutie pracovného tímu – aktivita
pamiatkového úradu vydať publikáciu o pamiatkovej zóne v Nižnej Boci a jej zachovávaní
a zveľaďovaní. Za poslancov boli prítomní Ing. Hromádka, Mgr. Želonková a p. Šak. Obec
bude nápomocná pri vzniku tejto publikácie, mala by to byť vzorová publikácia,
odprezentovaná ako by mali postupovať obce s takýmto pamiatkovo chráneným územím.
Pamiatkári nechcú byť strašiakmi s pokutami, chcú komunikovať a ľudí vzdelávať, aby sme si
zachovávali históriu a boli na ňu hrdí.
Je aj návrh na urobenie múzea v niektorom z rodinný domov, ktoré majitelia vôbec
nevyužívajú ani nenavštevujú a rýchlo chátrajú.
Poslanci odporučili starostke osloviť majiteľov rodinného domu na parcele C KN 2485.
Starostka – pripravujeme opravu mostových zábradlí na moste za Kamenicou, pri pomníku
a smerom na Vyšnú Bocu. Rozpočet je cca 2 000,00 Eur – materiál aj práce.

Starostka ďalej informovala poslancov, že US Nižná Boca presťahoval svoje kancelárie
z budovy súp.č. 74, ktorá sa bude rekonštruovať do budovy obecného úradu. Pôvodná
nájomná zmluva ostane do konca roka v platnosti, potom sa prepracuje, ak výbor US
rozhodne, že ostanú v nových priestoroch.
Na obecnom úrade sa tiež namontuje podružné meranie, ktoré je potrebné v prípade
dlhodobejšieho nájmu, pretože sú tu elektrické akumulačky na vykurovanie. Treba nám
vymeniť aj elektroskriňu, a urobiť revíziu rozvodov. Elektrikár nám vypracuje cenovú
ponuku, zahrnie sa to do rozpočtu na r. 2020.
Na zasadačku – priestor, kde sa uskutočňuje dnešné zasadnutie OZ, navrhol elektrikár urobiť
podlahové kúrenie, namiesto dvoch akumulačiek. Priestor by sa uzavrel, treba vybúrať
priečky na poschodí, ktoré zaťažujú strop dole a preto steny praskajú. Pukliny sa každý rok
zväčšujú.
●Starostka – poprosila predsedu US o jedľu na koryto – prameň „v Kúte“. Urobil by sa kratší
válov a prikryl strieškou podobne ako je aj na Kráľovskej strane.
●Starostka – oslovila p. Kičina o vyhotovenie PD na napojenie multifunkčného ihriska na
elektrinu. Napojenie bude od domu smútku.
●Starostka – p. Ing. Trstenský – pri príprave na stavebné úpravy existujúcej stavby –
rozostavanej garáže, zistil, že časť stavby je na pozemku vo vlastníctve obce. Uvedenú stavbu
kúpil spolu s rodinným domom. Chce si to vysporiadať, jedná sa o výmeru 10 m2. Starostka
požiadala poslancov, aby navrhli cenu za 1 m2. Poslanci sa zhodli na cene 20,00 Eur/m2. V
prípade, že p. Ing. Trstenský bude akceptovať navrhnutú cenu, musí písomne požiadať obec o
odpredaj novovytvorenej parcely podľa geometrického plánu.
Ad 6/ Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Silvia Skusilová
starostka
Zapísala:
Matejková Zuzana
Overovateľ:
Martin Lichardus

