
Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 04.11. 2019 o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce

Prítomní poslanci:
Ing. Milan Hromádka,  Ing. Eva Lániová, Martin Lichardus, Vladimír Šak, Mgr. Silvia 
Želonková 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie novelizovaných dokumentov: Zásady hospodárenia s finančnými 
      prostriedkami obce Nižná Boca, Štatút obce Nižná Boca, Smernica o verejnom 
      obstarávaní
5. Schválenie vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle  § 24
      Zákona č. 324/2001 Zb. O ochrane pred požiarmi vznp.
6. Rozpočtové opatrenia
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 všetci poslanci, a preto ho 
v zmysle § 12 a 13 Zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení prehlásila za uznášania schopné. 
Privítala hlavnú kontrolórku obce.
Navrhnutý program zasadnutia  poslanci schválili bez doplnenia všetkými hlasmi.  (uznesenie 
č. 45/2019, 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 bola určená p. Mgr. S. Želonková, za zapisovateľku 
zasadnutia OZ bola určená starostkou  p. Z. Matejková.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 
46/2019, 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  06.09.2019 – neboli prijaté poverujúce  
uznesenia.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 
47/2019, 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   emailom dokumenty: Zásady hospodárenia s finančnými 
prostriedkami obce Nižná Boca, Štatút obce Nižná Boca, Smernica o verejnom obstarávaní, 
ktoré bolo treba novelizovať z dôvodu novely zákona o verejnom obstarávaní a zákona o 
obecnom zriadení.
Poslanci schválili Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nižná Boca   
všetkými hlasmi (uznesenie č. 48/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka,  Ing. E. Lániová, M. 
Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková  -  proti 0, zdržal sa 0)



Poslanci schválili Štatút obce Nižná Boca   všetkými hlasmi (uznesenie č. 49/2019, za 5 – Ing. 
M. Hromádka,  Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková  -  proti 0, zdržal sa 
0) 
Poslanci schválili Smernicu o verejnom obstarávaní všetkými hlasmi (uznesenie č. 50/2019, 
za 5 – Ing. M. Hromádka,  Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková  -  proti 
0, zdržal sa 0)

Ad 5/ Starostka obce informovala poslancov o možnosti vykonania preventívnych 
protipožiarnych kontrol, ktoré by v našej obci urobili členovia DHZ Malužiná. Je potrebné 
prijať uznesenie OZ, ktorým poveria konkrétnych členov DHZ. Budú vytvorené dve 
kontrolné skupiny po troch členoch.
Poslanci schválili kontrolnú skupinu č. 1 v zložení: vedúci Róbert Ozdínyi, členovia Roman 
Pavelka, Vladimír Šak, kontrolnú skupinu č. 2 v zložení: vedúci Štefan Lipták, členovia 
Andrej Chomo, Zuzana Ráchelová všetkými hlasmi (uznesenie č. 51/2019, za 5 – Ing. M. 
Hromádka,  Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková  -   proti 0, zdržal sa 0)

Ad 6/ Starostka obce vyzvala p. Matejkovú, aby informovala poslancov o rozpočtových 
opatreniach č. 13 – 16/2019.
Rozpočtové opatrenie 13/2019 – povolené prekročenie výdavkov  pri dosiahnutí vyšších 
príjmov – navýšenie bežných príjmov - + 1 300,00 Eur daň z ubytovania, navýšenie 
kapitálových výdavkov - + 200,00 Eur, navýšenie bežných výdavkov – údržba budovy OcÚ - 
+ 1 300,00 Eur, navýšenie kapitálových výdavkov - vodovod + 200,00 Eur.
Rozpočtové opatrenie č. 14/2019 – povolené prekročenie výdavkov  pri dosiahnutí vyšších 
príjmov – navýšenie bežných príjmov – transfery od PO na akciu „Nezlomený kosatec“ + 1 
500,00 Eur, navýšenie bežných výdavkov – výdavky na akciu „Nezlomený kosatec“ + 1 
500,00 Eur.
Rozpočtové opatrenie 15/2019 - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpoču, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, presun v rámci kapitálového 
rozpočtu vo výške 1 500,00 Eur z rozpočtovaných výdavkov na projektovú dokumentáciu na 
dom smútku (ktorá bude vypracovaná zadarmo študentmi STU) na modernizáciu budovy 
obecného úradu.
Rozpočtové opatrenie č. 16/2019 – povolené prekročenie výdavkov  pri dosiahnutí vyšších 
príjmov – navýšenie bežných príjmov - + 787,00 Eur vratka za elektrickú energiu za rok 2018 
(opravná faktúra), navýšenie bežných výdavkov – odvoz odpadu - + 787,00 Eur. (Rozpočtové 
opatrenia tvoria prílohu zápisnice)
Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 13-16/2019 všetkými hlasmi (uznesenie 
č. 52/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka,  Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. 
Želonková  -   proti 0, zdržal sa 0)

Ad 7/ Starostka – poďakovala všetkým za pomoc pri čistení cintorína od lístia pred pamiatkou 
zosnulých. Zvlášť poďakovala p. Ing. Lániovej a Ing. Piovarčiovej pri príprave občianskeho 
pohrebu. 
Starostka – obec dostala ponuku od spoločnosti CBS s.r.o. na využitie leteckých snímok načej 
obce na urobenie informačnej tabule – cena cca 770,00 Eur. Poslanci ponuku odmietli.
Starostka – zateplenie a vykurovanie kultúrneho domu sa presunie do budúceho roka, 
6.11.2019 má stretnutie s projektantom a zástupcami firmy, ktorá verejné obstarávanie 
vyhrala.  Pravdepodobne sa bude musieť prerobiť projekt hlavne rozpočet. 
Starostka obce informovala poslancov, že dňa 28.10.2019 bol vydaný rozsudok na určenie 
vlastníckeho práva – súd s  p. Mgr. Kubičkom, Ing. Kvačkajom a p. Zahradníkom. Obec súd 



vyhrala. Proti rozsudku sa môžu odvolať do 15 dní, v tom prípade bude rozhodovať Krajský 
súd v Žiline. (Rozsudok tvorí prílohu zápisnice).
Starostka – 29.10.2019 bolo na Okresnom úrade v Žiline odbor výstavby a bytovej politiky 
ústne prejednanie návrhu na vyvlastnenie – parcely pod „Miestnou komunikáciou“ – p. Hríbik 
a Mgr. Ján Hubcej. (Zápisnica z ústneho prejednania návrhu na vyvlastnenie tvorí prílohu 
zápisnice)
Starostka – obec dá vypracovať znalecký posudok na rodinný dom č. 109, z ktorého by v 
budúcnosti urobila múzeum.
Starostka – 21.10.2019 boli z Krajského pamiatkového úradu, publikácia k pamiatkovej zóne 
by mala byť hotová do konca r. 2019, urobí sa v spolupráci s pamiatkármi mediálne promo. 
Starostka – Stavebná fakulta STU nám ponúkla pomoc študentov architektúry -  vypracovanie 
projektovej dokumentácie na dom smútku. Dnes si boli dom smútku zamerať, PD aj 
s rozpočtovanými nákladmi by mala byť hotová do konca novembra. Obec potom požiada 
o dotáciu prostredníctvom MAS Horný Liptov.
Starostka – poslanci dostali emailom návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych 
daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Výšku poplatku obec 
nenavrhla zmeniť, sadzby dane z nehnuteľností – percento pre zastavané, ostatné plochy, 
záhrady a stavebné pozemky je navrhnuté vyššie. Poslanci sa po diskusii  dohodli na 
zvýšených percentách. 
Daň za ubytovanie – výška dane za noc a prenocovanie sa nemení. Po novom ubytovatelia 
budú odvádzať daň mesačne, nie polročne ako teraz. Obec si od toho sľubuje väčší výber dane 
a zodpovednejší postoj poskytovateľov ubytovania k výberu a hlavne odvodu tejto dane obci.
Návrh VZN bude zverejnený v súlade so zákonom, budú o tom informovaní občania. VZN sa 
bude schvalovať na zasadnutí v decembri.
Aj keď poplatok za komunálny odpad sa nebude zvyšovať, obec bude od budúceho roka platiť 
za tonu komunálneho odpadu a stavebného odpadu za skládkovanie vyššie poplatky – odvíjať 
sa to bude od percenta vyseparovanosti. Zavedie sa prísnejšia kontrola obsahu popolníc, ak 
bude v popolnici obsah, ktorý patrí do plastov, skla, popolnica sa občanovi nevyvezie, pokiaľ 
nebude odpad vytriedený. Obec platí za manipuláciu so 110 L  kuka nádobou 1,00 Eur, za 
1100 L kontajner 3 €. Je potrebné informovať občanov, že aj manipulácia s poloprázdnou  
kuka nádobou nás stojí 1 €. 
VZN – určenie ulíc v obci, zo zákona musia byť v obci určené ulice. Najskôr musíme 
objednať geodeta, aby zameral osi ulíc, ktoré budú pomenovávané, následne sa vyvolá 
diskusia s občanmi o názve jednotlivých ulíc.
Starostka – oprava a modernizácia budovy obecného úradu sa predĺžia, lebo na základe 
statického posudku sa musí vybrať betón z podlahy na poschodí, ktorý tlačí na strop – je 
popraskaný drevá sú prehnuté. Druhá možnosť bola vložiť do stropu minimálne 4 ička, cena 
za jedno je cca 2 000,00 Eur.
Starostka – Základná škola s MŠ v Hybiach poslala žiadosť o dotáciu na záujmovú činnosť 
detí, ktoré majú trvalé bydlisko v našej obci a navštevujú ich školu. Je to deväť detí. Obecné 
zastupiteľsvo na tento rok odsúhlasilo vo februári 2019 dotáciu vo výške 103,15 Eur na jedno 
dieťa na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci navštevujúci Centrum voľného 
času v Liptovskom Hrádku. Táto výška dotácie sa preráta na 4 mesiace školského roka 
2019/2020. V roku 2020 sa budú robiť nové zmluvy o poskytnutí dotácie.
Poslanci schválili dotáciu vo výške 34,38 Eur na jedno dieťa,  na záujmové vzdelávanie detí 
s trvalým pobytom v obci navštevujúce Základnú školu s MŠ v Hybiach na rok 2019  
všetkými hlasmi (uznesenie č. 53/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka,  Ing. E. Lániová, M. 
Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková  -  proti 0, zdržal sa 0) 
Starostka – obec dostala na základe rozhodnutia o oprave chyby v katastrálnom operáte 
(podnet na opravu podal SPF) do vlastníctva p E KN č.3173/1 – ostatná plocha , výmera 456 



m2 a parcelu E KN č. 3173/2 ostatná plocha, výmera 67 m2. Sú to parcely v katastrálnej mape 
uvedené ako cesta od chaty  súp. číslo 558 až po dom so súpis.číslom 168 po Kráľovskej 
strane. 
P. Matejková – potrebuje stanoviť cenu za m2, pre zaradenie do majetku. Starostka navrhla 
hodnotu, ako je v znaleckom posudku, ktorý robila p. Surovčeková na parcely – miestnu 
komunikáciu. Poslanci súhlasili s hodnotou 4,85 Eur/m2.
Poslanci odporučili použiť cenu vo výške 4,85 Eur/m2 ako podklad k zaradeniu uvedených 
parciel do majetku obce  všetkými hlasmi (uznesenie č. 54/2019, za 5 – Ing. M. Hromádka,  
Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková  -  proti 0, zdržal sa 0)
Starostka obce – plán akcií organizovaných obcou na budúci rok. Poslanci – tie akcie, ktoré 
boli aj tohto roku okrem akcie „Nezlomený kosatec“.
Ing. Lániová – urobiť pre dôchodcov výlet na Chopok. 
Starostka – ak sa prihlási dosť družstiev na futbalový turnaj, uskutoční sa aj Boca cup na 
konci augusta 2020.
Ing. Hromádka – spojiť akciu pre deti na konci júna s jánskou vatrou, navrhol akciu – pečenie 
s deťmi. 
Starostka – dalo by sa to realizovať v zasadačke obecného domu, ale k tomu sú potrebné pece 
a bolo by vhodné, aby tam bola zavedená voda. Budeme o tejto akcii uvažovať.

Ad 8/ Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

Mgr. Silvia Skusilová 
         starostka

Zapísala: 
Matejková Zuzana

Overovateľ: 
Mgr. Silvia Želonková


