Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 13.12. 2019 o 17.00 hod. v klubovej miestnosti v kultúrnom dome
Prítomní:

Starostka : Mgr. Silvia Skusilová
Poslanci : Ing. Eva Lániová
Martin Lichardus
Vladimír Šak
Mgr. Silvia Želonková

Neprítomní:

Ing. Milan Hromádka
.

Ďalší prítomní: Hlavný kontrolór obce: PhDr. Desana Stromková
Verejnosť:

....................................................................................................

Program:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o miestnych daniach
a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na r. 2020 - 2022
6. Schválenie rozpočtu obce na r. 2020 - 20022
7. Schválenie Plánu hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2020
8. Rozpočtové opatrenia
9. Rôzne
10. Ukončenie
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
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. Privítala hlavnú
kontrolórku obce. Navrhla doplniť bod - zloženie inventarizačnej komisie pre dokladovú
inventarizáciu k 31.12.2019 ako bod č. 8, navrhnuté body 8, 9, 10 sa zmenia na 9, 10, 11.
Navrhnutý program zasadnutia s doplneným bodom č. 8 poslanci schválili všetkými hlasmi.
(uznesenie č. 55/2019, za 4 – Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice
Za overovateľa zápisnice bola určená p. Ing. E. Lániová, za zapisovateľku zasadnutia OZ bola
určená starostkou p. Z. Matejková.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č.
56/2019, za 4 – Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková - proti 0, zdržal sa
0)

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 04.11.2019 – neboli prijaté poverujúce
uznesenia.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č.
57/2019, za 4 – Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková - proti 0, zdržal sa
0)
K bodu 4. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o miestnych daniach
a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Starostka – návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný
stavebný odpad bol zverejnený na webovej stránke obce aj na úradnej tabuli v zákonom
stanovenej lehote. Neboli doručené od občanov žiadne pripomienky a návrhy. VZN bude
účinné od 1.1.2020, obec zatiaľ nepristúpila k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad, v budúcom roku však občania musia pristúpiť ešte zodpovednejšie
k separovaniu odpadov, lebo sa zvyšujú poplatky za uloženie odpadu na skládku, obec určite
nepresiahne za rok 2019 vyseparovanosť 30 %.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad poslanci schválili všetkými hlasmi. (uznesenie č. 58/2019, za 4 –
Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na r. 2020 – 2022
Starostka – poslanci dostali emailom stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce
na r. 2020 – 2022. Hlavná kontrolórka obce im ešte zosumarizovala svoje stanovisko k návrhu
rozpočtu, konštatovala, že návrh bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote pred
schvalovaním – na 15 dní, návrh rozpočtu je vyrovnaný, je v súlade so všeobecne záväznými
predpismi, má požadovanú štruktúru, odporučila ho poslancom schváliť.
Poslanci zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky obce na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie
č. 59/2019, za 4 – Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková - proti 0,
zdržal sa 0)
K bodu 6. Schválenie rozpočtu obce na r. 2020 - 20022
Starostka obce – k návrhu rozpočtu neboli doručené žiadne pripomienky od občanov.
P. Matejková – v rámci návrhu bežných výdavkov presunie sumu vo výške 3 200,00 Eur na
údržbu budovy obecného úradu, pričom sa nebudú meniť celkové príjmy a výdavky.
Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že táto úprava návrhu rozpočtu obce na r. 2020 nie je
v rozpore s jej stanoviskom, nemení sa výška rozpočtovaných výdavkov a príjmov 595 196,00
Eur.
Rozpočet na rok 2020 poslanci schválili všetkými hlasmi, výhľadový rozpočet na r. 20212022 poslanci zobrali na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 60/2019, za 4 – Ing. E.
Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 7. Schválenie plánu hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2020
Starostka obce – poslanci dostali emailom návrh plánu hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2020
– návrh bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli, neboli k nemu doručené
pripomienky a návrhy.
Hlavná kontrolórka – ak budú mať poslanci aj v priebehu budúceho roka požiadavku na
kontrolu, ktorá nie je zapracovaná v tomto návrhu, doplní sa do kontrolnej činnosti.
Plán hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020 poslanci schválili všetkými hlasmi
(uznesenie č. 61/2019, za 4 – Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 8. Schválenie inventarizačnej komisie na rok 2019
Starostka obce – k 31.12.2019 sa bude robiť dokladová inventarizácia, členkou
inventarizačnej komisie bude p. Matejková, treba doplniť dvoch členov. Poslanci sa dohodli,
že členom inventarizačnej komisie bude p. V. Šak a Ing. E. Lániová.
Poslanci zobrali na vedomie zloženie inventarizačnej komisie – Ing. E. Lániová, V. Šak, Z.
Matejková všetkými hlasmi (uznesenie č. 62/2019, za 4 – Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V.
Šak, Mgr. S. Želonková - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 9. Rozpočtové opatrenia
Starostka obce vyzvala p. Matejkovú, aby informovala poslancov o rozpočtových opatreniach
č. 17 – 22/2019.
Rozpočtové opatrenie 17/2019 - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpoču, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, presun v rámci bežných
výdavkov vo výške 675,00 Eur z rozpočtovaných výdavkov na členské, transfery, služby na
poplatky banke, príspevok autobusový spoj, školenia, dohody – sociálne veci.
Rozpočtové opatrenie 18/2019 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov – navýšenie bežných príjmov - + 1 980,00 Eur - výnos dane zo ŠR, daň z ubytovania,
navýšenie bežných výdavkov – údržba budovy OcÚ - + 1 980,00 Eur.
Rozpočtové opatrenie 19/2019 - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpoču, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, presun v rámci bežných
príjmov vo výške 520,00 Eur, poníženie rozpočtovaných príjmov – prenájom V3S, poplatky,
navýšenie príjmov – služby, úroky, daň za psa.
Rozpočtové opatrenie 20/2019 - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpoču, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, presun v rámci bežného
rozpočtu vo výške 1 700,00 Eur z rozpočtovaných výdavkov na dohody, služby, odvody do
poisťovní, splácanie úrokov na údržbu budovy obecného úradu.
Rozpočtové opatrenie 21/2019 - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpoču, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, presun v rámci kapitálového
rozpočtu vo výške 3 180,00 Eur z rozpočtovaných výdavkov na vysporiadanie pozemkov pod
miestnu komunikáciu, ČOV, na modernizáciu budovy obecného úradu, a presun v rámci
bežného rozpočtu vo výdavkoch vo výške 1 600,00 Eur so špeciálnych služieb a nákupu
materiálu na údržbu budovy obecného úradu.
Rozpočtové opatrenie č. 22/2019 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov – navýšenie bežných príjmov - + 31,00 Eur – navýšený transfer na prenesený výkon
na úseku stavebného poriadku, navýšenie bežných výdavkov – príspevok spločnému
obecnému úradu + 31,00 Eur.
Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 17-20, 22/2019 všetkými hlasmi
(uznesenie č. 63/2019, za 4 – Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková proti 0, zdržal sa 0)
Rozpočtové opatrenie č. 21/2019 poslanci schválili všetkými hlasmi (uznesenie č. 64/2019, za
4 – Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková - proti 0, zdržal sa 0)
(Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice)
K bodu 10. Rôzne
Starostka – všetci vieme, aká tragická udalosť sa stala v Prešove. Navrhla poslať na
transparetný účet mesta Prešov príspevok vo výške 200,00 Eur.
Poslanci schválili dotáciu vo výške 200,00 Eur pre mesto Prešov všetkými hlasmi (uznesenie
č. 65/2019, za 4 – Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Želonková - proti 0, zdržal
sa 0)

Starostka – termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na budúcu rok – ostanú nezmenené –
poslený piatok v mesiaci, v júli a auguste nie sú naplánované, a 15.12.2020. V prípade
potreby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá aj mimo tieto termíny.
Starostka – od p. Mgr. P. Kubičku prišiel list – nesúhlasné stanovisko k rozšíreniu vodovodu,
k súp. č. 18. Od p. Rísika musí sa viesť trasa vodovodu po jeho pozemku. Obec podá žiadosť
o stavebné povolenie, nakoľko je to verejne prospešná stavba. P. Mgr. Kubička bude
účastníkom stavebného konania. P. Kubička nepovolil položiť kábel elektr. prípojky ku
Multifunkčnému ihrisku do už povoleného výkopu optického kábla – v tomto prípade obec nemôže
vybaviť ohlásenie drobnej stavby elektrickej prípojky ku multifunkčnému ihrisku a uľahčiť si prácu s
výkopom.

Starostka – p. Mgr. Kubička sa odvolal proti Rozsudku SR, ktorým obec vyhrala spor
o určenie vlastníckeho práva. Odvolanie p. Mgr. Kubičku ako aj vyjadrenie právneho
zástupcu obce tvoria prílohu zápisnice.
Starostka – blíži sa koniec kalendárneho roka, občania, ktorí nadobudli alebo predali,
darovali, prenajali nehnuteľnosti musia do konca januára 2020 podať nové alebo čiastkové
daňové priznania k dani z nehnuteľností. Daň sa platí za všetky parcely C-KN aj E-KN. Obec
zverejní na webovej stránke informáciu pre občanov.
Starostka – obci prišlo Rozhodnutie o vyvlastnení zo dňa 6.12.2019 – parcely p. E. Hríbik
a Mgr. J. Hubceja. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné.
Starostka – rodinný dom na p.č. 2485, v ktorom obec v budúcnosti plánuje zriadiť múzeum
nie je zapísaný v katastri na LV, nemôže sa urobiť ani znalecký posudok. Obec musí uzavrieť
s majiteľmi zmluvy o budúcich zmluvách o finančnom vysporiadaní nákladov, ktoré obec
musí vynaložiť pri zavkladovaní uvedenej nehnuteľnosti do katastra. Nehnuteľnosť by bola
vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, je postavená v roku 1810.
Starostka – na rekonštrukciu domu smútku máme vypracovanú projektovú dokumentáciu,
rozpočtové náklady sú vo výške cca 65 000,00 Eur bez DPH. Obec sa bude snažiť získať
prostriedky prostredníctvom MAS Horný Liptov alebo z výziev zo ŠR. Musí sa urobiť
verejené obstarávanie, vybaviť stavebné povolenie.
Starostka – poslala poslancom link na „Otvorené obce a mestá – mapa transparentnosti ŽSK,
obec Nižná Boca skončila na 96.mieste z 308 hodnotených miesť a obcí , na 14.mieste z 54
hodnotených v rámci okresu Liptovský Mikuláš.
Starostka – opravy, rekonštrukcia na budove obecného úradu ešte prebieha, vzhľadom na
neočakávané stavebné práce sa navýšili náklady, ale vyplýva to z nových zistení pri prerábaní
a odporúčaní statika.
Starostka – na budúci rok treba pripraviť a schváliť VZN o používaní pyrotechniky v priebehu
roka a na Silvestra. Nie je žiadúce, aby v priebehu roka bez ohlásenia občania robili
ohňostroje.
K bodu 11. Ukončenie
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Silvia Skusilová
starostka
Zapísala:
Matejková Zuzana
Overovateľ:
Ing. Eva Lániová

