Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 27.04. 2020 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu
Prítomní:

Starostka : Mgr. Silvia Skusilová
Poslanci : Ing. Milan Hromádka
Mgr. Silvia Rísiková
Martin Lichardus
Vladimír Šak

Neprítomní:

Ing. Eva Lániová - po bod programu č. 7
.

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 o kontrolnej činnosti v obci Nižná Boca za rok 2019
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Nižná Boca za rok
2019
6. Schválenie Záverečného účtu obce Nižná Boca za rok 2019
7. Schválenie výšky dotácie pre CVČ Liptovský Hrádok a ZŠ Hybe
8. Schválenie príspevku v rámci združených finančných prostriedkov pre MŚ Kráľova
Lehota
9. Rozpočtové opatrenia
10. Rôzne:
● potvrdenie rozhodnutia o vyvlastnení
● zabezpečenie dezinfekcie, rúšok pre obyvateľov
● žiadosti o dotácie – vojnové hroby, dokončenie opravy budovy obecného úradu
● informácie
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 ods. 5 Zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení prehlásila za uznášania schopné. Ospravedlnila
neskorší príchod p. Ing. E. Lániovej na rokovanie OZ – pracovné dôvody. Privítala hlavnú
kontrolórku obce.
Navrhnutý program zasadnutia poslanci schválili všetkými hlasmi. (uznesenie č. 5/2020, za
4 – Ing. M. Hromádka, Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus, V. Šak, - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice
Za overovateľa zápisnice bol určený p. Martin Lichardus, za zapisovateľku zasadnutia OZ
bola určená starostkou p. Z. Matejková.

Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č.
6/2020, za 4 – Ing. M. Hromádka, Mgr. S. Rísiková. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak, proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 31.01.2020 – neboli prijaté poverujúce
uznesenia.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 7/2020,
za 4 –Ing. M. Hromádka, Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus, V. Šak, - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Nižná Boca za rok
2019
Hlavná kontrolórka p. PhDr. Stromková informovala prítomných poslancov o kontrolnej
činnosti za rok 2019. Je to zosumarizovanie kontrol vykonaných v minulom roku. Hlavný
kontrolór je povinný do 60 dní od skončenia kontrolovaného roka informovať obecné
zastupiteľstvo. Správu poslanci dostali emailom už vo februári 2020.
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v Obci Nižná Boca v roku 2019 poslanci
zobrali na vedomie všetkými hlasmi. (uznesenie č. 8/2020, za 4 – Ing. M. Hromádka, Mgr. S.
Rísiková, M. Lichardus, V. Šak, - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Nižná Boca
za rok 2019
Starostka – poslanci dostali stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu emailom.
Hlavná kontrolórka – návrh záverečného účtu bol zverejnený podľa zákona na 15 dní pred
prerokovaním na zasadnutí OZ - 2.4.2020, bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004
Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., riadna účtovná závierka
a hospodárenie obce bude overené audítorom. V zmysle § 16, ods. 10 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet
obce Nižná Boca za rok 2019 bez výhrad.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Nižná Boca za rok 2019
poslanci zobrali na vedomie všetkými hlasmi. (uznesenie č. 9/2020, za 4 – Ing. M.
Hromádka, Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus, V. Šak, - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 6. Schválenie záverečného účtu obce Nižná Boca za rok 2019
V nadväznosti na predchádzajúci bod poslanci schválili Záverečný účet obce Nižná Boca za
rok 2019 bez výhrad všetkými hlasmi (uznesenie č. 10/2020, za 4 – Ing. M. Hromádka, Mgr.
S. Rísiková, M. Lichardus, V. Šak, - proti 0, zdržal sa 0)
Na zasadnutie OZ prišla p. Ing. E. Lániová. Starostka ju v krátkosti oboznámila s doterajším
priebehom zasadnutia.
K bodu 7. Schválenie výšky dotácie pre CVČ Liptovský Hrádok a ZŠ Hybe
Starostka – Mesto Liptovský Hrádok a Obec Hybe poslali žiadosti o dotáciu na r. 2020 na
záujmovú činnosť detí trvale bývajúcich v našej obci, ktorí chodia do ZŠ v Hybiach a CVČ
v Liptovskom Hrádku. V súčasnej dobe z dôvodu epidemiologickej situácie deti nenavštevujú
školy ani krúžky.
Hlavná kontrolórka – schváliť im zatiaľ príspevok na mesiace 1-6/2020, do zmluvy dať aby
dotáciu vyúčtovali a až potom im bude schválená dotácia na mesiace 7-12/2020.
Dotáciu vo výške 104,82 Eur na jedno dieťa na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
v obci na rok 2020 poslanci schválili všetkými hlasmi. (uznesenie č. 11/2020, za 5 – Ing. M.
Hromádka, Ing. E. Lániová, Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus, V. Šak, - proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 8. Schválenie príspevku v rámci združených finančných prostriedkov pre MŚ
Kráľova Lehota
Starostka – spolu s obcami Vyšná Boca, Malužiná a Kráľovou Lehotou sa dohodli na združení
finančných prostriedkov za účelom podpory činnosti Materskej školy v Kráľovej Lehote
v zriaďovacej pôsobnosti obce Kráľova Lehota. Výška príspevku na jednotlivého účastníka je
194,57 Eur.
Finančný príspevok vo výške 194,57 Eur pre MŠ v Kráľovej Lehote poslanci schválili
všetkými hlasmi. (uznesenie č. 12/2020, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, Mgr. S.
Rísiková, M. Lichardus, V. Šak, - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 9. Rozpočtové opatrenia
Starostka – vyzvala p. Matejkovú, aby oboznámila poslancov z rozpočtovými opatreniami za
obdobie 1-3/2020P. Matejková – rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – navýšenie bežných príjmov a navýšenie
výdavkov v sume 1 065,00 Eur, rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci výdavkov v sume 405,00 Eur, rozpočtové opatrenie č. 3/2020 –
navýšenie príjmov a výdavkov – účelová dotácia na voľby do NR SR 2020 v sume 784,00
Eur, rozpočtové opatrenie č. 4/2020 navýšenie príjmov a výdavkov dar od právnických osôb
v sume 550,00 Eur, rozpočtové opatrenie č. 5/2020 – presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkoch v sume 1 865,00 Eur. Rozpočtové opatrenia sú
v súlade s ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp., vykonanými zmenami nebude
narušená rovnováha rozpočtu obce na rok 2020.
Rozpočtové opatrenia č. 1 – 5/2020 poslanci zobrali na vedomie všetkými hlasmi. (uznesenie
č. 13/2020, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus, V.
Šak, - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 9. Rôzne
Starostka – na obec už bola doručená právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení, proti
ktorému sa už nedá odvolať. P. Hríbik ho môže napadnúť na súde. Obec je povinná do 30 dní
od právoplatnosti poslať finančnú náhradu za vyvlastnené nehnuteľnosti – pozemky a bránu.
Starostka – obec použila dar od právnickej osoby na nákup rúšok a dezinfekcie, ktoré sme
rozdali občanom, do domácnosti 1 l dezinfekcie, rúška sú stále k dispozícii občanom.
Starostka – v marci sme podali dve žiadosti o dotácie – na Úrad vlády SR na opravu pomníka
padlým pri kostole – 1 500,00 Eur, na MF SR na zateplenie druhého štítu na budove obecného
úradu – 5000 Eur.
Starostka – stále je zlá situácia s likvidáciou obsahu žúmp od rodinných domov aj
rekreačných chát. Starostka komunikuje s p. Ing. Benikovským – z LVS a.s. Lipt. Mikuláš
o možnosti objednania menšieho fekálneho vozidla – 2 m3 na určitý termín, občania by sa
nahlásili na obecnom úrade, suma – cca 81,00 Eur, každý dostane potvrdenie o likvidácii
obsahu žumpy. Lipt. vodárenská spoločnosť a.s. pripraví propagačný leták, ktorý dostanú
občania do schránok.
Starostka – merače rýchlosti – v súčasnej dobe sa nestihnú nabiť počas svietenia VO, uvažuje
sa o ich napojení na elektriku. P. Šak – treba zistiť možnosť nabíjania cez solárny panel.
Starostka sa spojí s p. Strakom – elektrikárom, aj s pracovníkom z firmy, ktorá montovala
merače rýchlosti.
Starostka – vyskytli sa dve krádeže – z garážovanej obecnej V3S vytiahli naftu – cca 100 l
a obyvateľovi obce ukradli cca tri m³ palivového dreva uskladneného poniže cintorína. Boli
privolaní aj policajti, odporúčajú kamery.

Starostka – v letných mesiacoch sa bude čistiť priehrada – záujemcovia o riečny materiál sa
budú môcť nahlásiť na OcÚ.
Ing. Hromádka – akcie, ktoré máme naplánované budú asi zrušené, prípadne preložené na
neskorší termín. Môžeme vyhlásiť súťaž o najkrajšie upravené priedomie a okolie domov,
chalúp a ich kvetinovú výzdobu. Akciu spropagujeme na webovej stránke obce.
Ing. Hromádka – osloviť všetkých ubytovateľov, aby propagovali svoje ubytovacie možnosti
na webovej stránke obce. Starostka – osloví ich listom, o tejto možnosti boli aj doteraz
informovaní, využili to minimálne.
Starostka – p. Knap oslovil obec so žiadosťou o stanovisko obce k zámeru výstavby na p. č.
695, táto parcela už ale nie je zahrnutá v územnom pláne na zastavanie.
Poslanci odporučili starostke obce dať stanovisko, ktoré bude v súlade s územným plánom.
V prípade stáleho záujmu o výstavbu musí stavebník požiadať stavebný úrad najskôr
o územné konanie.
K bodu 6. Ukončenie
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Silvia Skusilová
starostka
Zapísala:
Matejková Zuzana
Overovateľ:
Martin Lichardus

