Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 06.09. 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. Správa hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly
5. Rozpočtové opatrenia
6. Schválenie prevodu majetku obce
7. Rôzne
8. 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.
Privítlala hlavnú kontrolórku obce.
Navrhnutý program zasadnutia poslanci schválili bez doplnenia všetkými hlasmi. (uznesenie
č. 39/2019, 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.
40/2019, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, - proti 0, zdržal
sa 0)
Ad 3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 28.06.2019 – neboli prijaté poverujúce
uznesenia.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č.
41/2019, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, - proti 0, zdržal
sa 0)
Ad 4/ Starostka - poslanci dostali emailom správu hlavnej kontrolórky z vykonanej finančnej
kontroly – vedenie účtovníctva – došlé faktúry 2019, ďalšiu finančnú kontrolu – vedenie
pokladnice za I. polrok 2019 vykonala hlavná kontrolórka 28.8.2019.
Hlavná kontrolórka informovala poslancov o výsledkoch obidvoch kontrol, nebolo treba
prijať žiadne opatrenia – neboli zistené žiadne nedostatky. Správy tvoria prílohu zápisnice.
Poslanci zobrali na vedomie správy hlavnej kontrolórka z finančných kontrol – vedenie
účtovníctva – došlé faktúry 2019 a vedenie pokladne za I. polrok 2019 všetkými hlasmi
(uznesenie č. 42/2019, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 5/ Starostka obce vyzvala p. Matejkovú, aby oboznámila poslancov OZ s rozpočtovými
opatreniami č. 10-12/2019.

P. Matejková – Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 10/2019 – sú to účelovo určené
prostriedky poskytnuté právnickou osobou na akcie pre deti – + 100,00 Eur, navýšenie
bežných výdavkov akcie pre deti - +100,00 Eur.
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného kapitálového rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a výdavky:
Rozpočtové opatrenie 11/2019 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov – navýšenie bežných príjmov - + 415,00 Eur daň z ubytovania, za separovaný odpad,
navýšenie bežných výdavkov – akcia Kosatec - + 415,00 Eur,
Rozpočtové opatrenie č. 12/2019 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpoču, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky – vo výške 1 400,00 Eur.
Poníženie výdavkov – 1 000,00 Eur – nákup pozemkov, - 400,00 Eur – špeciálne služby.
Navýšenie výdavkov – + 1 000,00 Eur modernizácia budovy OcÚ, + 400,00 Eur – údržba
budovy OcÚ.
Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 10-12/2019 všetkými hlasmi (uznesenie
č. 43/2019, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, - proti 0,
zdržal sa 0)
Ad 6/ Starostka – p. Ing. Trstenský požiadal o odkúpenie novovytvorenej parcely č. C-KN
632/4 o výmere 10 m2, druh zastavané plochy a nádvoria – vytvorená GP č. 63/2019 zo dňa
................................. Ide o parcelu zastavanú stavbou vo vlastníctve menovaného. Cenu za 1
m2 vo výške 20,00 Eur poslanci schváli na zasadnutí OZ dňa 29.5.2019, p. Ing. Trstenský ju
akceptoval. Pretože sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctva nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou, obec nemusí zverejňovať zámer - § 9a ods. 8 písm b) zákona č. 138/91 Zb. o majetku
obcí.
Poslanci schválili predaj p.č. 632/4 o výmere 10 m2 vytvorenú GP č. 63/2019 – cena 20,00
Eur/m2 t.j. za 200,00 Eur Ing. Rastislavovi Trstenskému, Hurbanova 20, Martin všetkými
hlasmi. (uznesenie č. 44/2019, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V.
Šak, - proti 0, zdržal sa 0)
Ad 7/ Starostka informovala poslancov, že obec dala urobiť digitalizáciu pamätnej knihy obce
Nižná Boca a knihy Vyšná a Nižná Boca, o ktorú je stále záujem. Dá sa potom zverejniť na
našej webovej stránke, bude sa v nej dať čítať, bude možné ju nahrať na USB kľúč a darovať
ako prezent. Poslanci si môžu pozrieť na webovej stránke obce Čičmany, majú tak urobenú
kroniku. Obec dostala aj ponuku na zdigitalizovanie obsahu archívu v Liptovskom Mikuláši
za 2 250,00 Eur, poslanci - je to pre obec veľká suma, a nie je to potrebné.
●Starostka - firma, ktorá bude robiť zateplenie a vykurovanie v kultúrnom dome, už robí
v Kráľovej Lehote. Na budúci týždeň bude treba urobiť odovzdanie staveniska.
●Starostka – zišla sa s majiteľmi rodinného domu súp. č. 109, v ktorm by obec chcela urobiť
múzeum. Je tam 12 spoluvlastníkov aj SPF. P. Švecová, p. Godály, p. Skácelová boli prítomní
na prvom stretnutí. Momentálne tam ešte prebieha dedičské konanie. Bude tam potrebné robiť
geometrický plán, znalecký posudok. V prípade, že by tieto veci financovala obec, musí
urobiť zmluvu o budúcej zmluve, o sumu vynaloženú na GP a posudok by sa ponížila kúpna
cena.
●Starostka – v mesiaci september prebehnú ŠSD na stavby v k.ú. Nižnej Boci, pri výstavbe
ktorých bol porušený stavebný zákon, následne bude priestupkové konanie.
●Starostka – zabezpečuje akciu „Nezlomený kosatec“, snaží sa získať sponzorov, pomník
padlým je už obnovený, treba dokončiť okolie pomníka.
●Starostka – v septembri sa začne údržba a rekonštrukcia budovy obecného úradu, na ktorú
obec dostala dotáciu v r. 2018 a 2019 z MF. V rámci modernizácie je pripravená zmena

vykurovania v otvorenom priestore, kde teraz prebieha zasadnutie OZ a konali sa tu
eurovoľby. Je navrhnuté podlahové kúrenie a uzavretie priestoru od schodov. Na poschodí by
sa zbúrala priečka, ktorá zaťažuje strop a tým zapríčiňuje praskanie stien.
Ing. Hromádka – osloviť ešte p. Lakotu na cenovú ponuku na podlahové kúrenie.
Ad 8/ Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Silvia Skusilová
starostka
Zapísala:
Matejková Zuzana
Overovateľ:
Ing. Milan Hromádka

