Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 28.06. 2019 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu
Prítomní poslanci:
Ing. Milan Hromádka,
Želonková

Ing. Eva Lániová, Martin Lichardus, Vladimír Šak, Mgr. Silvia

Program:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 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 všetci 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. 34/2019, 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.
35/2019, 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 29.05.2019 – uznesenie č. 33 – odporučenie
starostke obce osloviť majiteľov rodinného domu (č. 109) – záujem obce o odkúpenie domu
na múzeum. List bol poslaný, po jednej majiteľke, ktorá zomrela, nie je jej podiel prededený.
Ozval sa p. Godaly, je ochotný zastrešiť všetkých spolumajiteľov (Karkošiakovcov) a jednať
s obcou. Najskôr je potrebné získať súhlas od všetkých spolumajiteľov, splnomocniť jedného
na rokovanie a dohodnúť sa na cene. V prípade súhlasu dáme vypracovať znalecký posudok a
vyššiu cenu ako v znaleckom posudku budú schvaľovať poslanci OZ.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č.
36/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S.
Želonková - proti 0, zdržal sa 0)
Ad 4/ Starostka - poslanci dostali návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na
II. polrok 2019 emailom, návrh bol zverejnený na webovej stránke obce ako aj na úradnej
tabuli. K návrhu neboli žiadne pripomienky.
Poslanci schválili Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019
všetkými hlasmi (uznesenie č. 37/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M.
Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková - proti 0, zdržal sa 0)
Ad 5/ Starostka obce vyzvala p. Matejkovú, aby oboznámila poslancov OZ s rozpočtovými
opatreniami č. 8-9/2019.

P. Matejková – Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 8/2019 – presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného kapitálového rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a výdavky:
Poníženie výdavkov – 360,00 Eur – projektová dokumentácia na rekonštrukciu domu smútku.
Navýšenie výdavkov – + 360,00 Eur projektová dokumentácia – osvetlenie multifunkčného
ihriska.
rozpočtové opatrenia č. 9/2019 – sú to účelovo určené prostriedky poskytnuté fyzickou
osobou na akcie pre deti – + 50,00 Eur, navýšenie bežných výdavkov akcie pre deti - +50,00
Eur.
Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 8-9/2019 všetkými hlasmi (uznesenie č.
38/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S.
Želonková - proti 0, zdržal sa 0)
●Starostka - firma, ktorá bude robiť zateplenie a vykurovanie v kultúrnom dome, už robí na
projektoch v Uhorskej Vsi a v Kráľovej Lehote, po skončení prác v K. Lehote prídu k nám.
●Starostka – súdne pojednávanie o určenie vlastníckeho práva k pozemkom bolo 26.6.2019,
vypovedal predvolaný svedok p. Láni, ďalšie pojednávanie je stanovené na 11.9.2019, to by
malo byť záverečné.
●Starostka – poprosila predsedu US o jedľu na koryto na vodu „v Kúte“ – koryto je už
urobené a osadené, ešte dorobíme striešku. Na webovej stránke je zverejnené poďakovanie
US N. Boca. Je vyčistená aj skruža, ktorá je umiestnená ako prepad odtokovej vody.
●Starostka – obec bola úspešná v rámci projektu WIFI 4 EU – poukaz v hodnote 15 000,00
Eur. je bez konektivity, treba dodržať podmienky v zmluve 30Mbps za cca 17,00 Eur mesačne
- toto bude platiť obec pri udržateľnosti projektu 3 roky). Je potrebné urobiť verejné
obstarávanie pre zákazku s nízkou hodnotou – poslať výzvu aspoň trom firmám, ale vybrať
môžeme len z tých, ktoré sú zaregistrované pre realizáciu WiFi na stránke wifi4eu (Slovak
Telekom). Treba ešte preveriť, ako to bude s údržbou a či je 17,00 Eur za jedno miesto (bod)
mesačne, lebo musíme mať 10 bodov.
Ing. Hromádka – ak sa má platiť 170,00 Eur mesačne, nie je to pre obec výhodné, treba zistiť
u Slovak Telekomu a.s., ak by sme to chceli urobiť v menšom meradle – 2-3 body, cenovú
ponuku. Poslanci po diskusii o zmluvných podmienkach, ktoré musí obec dodržať min. 3 roky
neodporúčajú zapojiť sa do tohto prokjektu.
●Starostka – zajtra bude akcia pre deti na multifunkčnom ihrisku, pripravené sú súťaže,
občerstvenie.
Ďalej sú pripravené akcie na leto: dňa 27.7.2019 bude koncert v kostole – plagáty sa
zverejnenia v susedných obciach, 17.8.2019 – kino pod hviezdami.
Ad 6/ Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Silvia Skusilová
starostka
Zapísala:
Matejková Zuzana
Overovateľ:
Vladimír Šak

