
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 31.01. 2020 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

Prítomní:          Starostka : Mgr. Silvia Skusilová
                           Poslanci : Ing. Milan Hromádka

Ing. Eva Lániová
Martin Lichardus
Vladimír Šak

                           
Neprítomní:     Mgr. Silvia Rísiková 
                           .
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. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly prijatých uznesení OZ Obce Nižná  
      Boca
5. Rôzne:

a) Vyhodnotenie akcií 2019, príprava a organizovanie akcií 2020
b) Odvolanie p. Hribik a p. Hubceja ku rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pod 
miestnou komunikáciou. 

6.  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 ods. 5 Zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení prehlásila za uznášania schopné. Privítala 
hlavnú kontrolórku obce. 
Navrhnutý program zasadnutia   poslanci schválili  všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 1/2020, za 
4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak,   -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice
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. 
2/2020, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak,  -   proti 0, zdržal sa 
0)

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  13.12.2019 – neboli prijaté poverujúce  
uznesenia. Mestu Prešov sa poslala darovacia zmluva na podpis.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 3/2020, 
za 4 –Ing. M. Hromádka,  Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak,  -   proti 0, zdržal sa 0)



K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly prijatých uznesení OZ 
Obce Nižná Boca za rok 2019
Hlavná kontrolórka p. PhDr. Stromková informovala prítomných poslancov o výsledkoch 
kontroly prijatých uznesení OZ v roku 2019. Cieľom kontroly bolo zistiť dodržiavanie 
platných zákonov na uvedenom úseku pri rozhodovaní Obecného zastupiteľstva Obce Nižná 
Boca, súlad vecnej a formálnej stránky prijatých uznesení OZ, ich plnenie, kompetencia OZ 
prijímať uznesenia a ich povinné zverejňovanie.
Dokumenty sú zverejňované na webovej stránke obce, sú evidované samostatne za každé 
zasadnutie OZ zvlášť.
Závery a navrhované opatrenia – zaviesť oddelené číslovanie uznesení a viesť samostatnú 
evidenciu prijímaných VZN, ktoré OZ neschvaľuje, ale sa uznáša na nariadeniach obce,
pri schvaľovaní plánu kontrolnej činnosti HK uvádzať pod písm. b) poverenie na vykonanie 
kontrol podľa schváleného plánu,
v prípade prijímaní uznesení v rámci bodu Rôzne dávať uzneseniu názov podľa obsahu 
prijatého uznesenia. Správa bola prerokovaná so starostkou obce.
Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly prijatých uznesení OZ Obce Nižná Boca 
v roku 2019 poslanci zobrali na vedomie všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 4/2020, za 4 – Ing. 
M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak,  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 5. Rôzne  
Starostka – akcie v roku 2019 sa uskutočnili podľa plánu, najväčšia akcia „Nezlomený 
kosatec“, ktorú obec organizovala, bola úspešná, ľudí ukážky bojov zaujali. 
Na rok 2020 – akcie budú propagované na webovej stránke obce, plagátmi v obci.
Pripravované akcie: fašiangový sprievod – 22.02.2020, v spolupráci s penziónom „Bocorka“, 
Deň zeme, deň detí – začiatok prázdnin, koncert v miestnom evanjelickom kostole, kino pod 
hviezdami, oslavy výročia SNP – spolu s turnajom vo futbale Boca cup – 29.8.2020, 
divadelné predstavenie v rámci – október mesiac úcty k starším. 
Starostka – p. Hríbik aj p. Ing. Hubcej sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení. Právny 
zástupca obce pripravil vyjadrenie obce k odvolaniu, o ďalšom postupe bude rozhodovať 
Ministerstvo dopravy. 
P. Matejková – informovala poslancov o plnení rozpočtu obce za rok 2019. Obec hospodárila 
s prebytkom (spolu s finančnými operáciami) vo výške + 11 426,54 Eur. Plnenie rozpočtu 
bude zverejnené na webovej stránke obce.
Ďalej p. Matejková informovala poslancov o  úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za 
rok 2019. V roku 2019 je úroveň vytriedenia  34%, je vyššia ako v roku 2018 –24,73 %. 
Napriek tomu sa v kontajneroch na komunálny odpad objavuje množstvo plechoviek, 
plastových a sklenených fliaš. Je potrebné, aby občania ku separovaniu pristupovali 
zodpovednejšie. 

K bodu 6. Ukončenie  
Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

Mgr. Silvia Skusilová 
         starostka

Zapísala: 
Matejková Zuzana

Overovateľ: 
Ing. Milan Hromádka


