Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 19.06. 2020 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu
Prítomní:

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

Neprítomní:

Ing. Eva Lániová - po bod programu č. 7
Vladimír Šak - ospravedlnený
.

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. Správy hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov a
poskytovania informácií obcou Nižná Boca a vykonanej kontroly pokladne
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020
6. Rozpočtové opatrenia
7. Rôzne:
● Žiadosť p. Hellebrandta Jána o odpredaj parcely C-KN 294/2 111 m2
● list p. Hríbíbik poslancom obecného zastupiteľstva
8. 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 traja 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. 14/2020,
za 3 – Ing. M. Hromádka, Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus, - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice
Za overovateľku zápisnice bol určený p. Mgr. Silvia Rísiková, za zapisovateľku zasadnutia
OZ bola určená starostkou p. Z. Matejková.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č.
15/2020, za 3 – Ing. M. Hromádka, Mgr. S. Rísiková. E. Lániová, M. Lichardus, - proti 0,
zdržal sa 0)

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 27.04.2020 – neboli prijaté poverujúce
uznesenia.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č.
16/2020, za 3 –Ing. M. Hromádka, Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus, - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 4. Správy hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov
a poskytovania informácií obcou Nižná Boca a vykonanej kontroly pokladnice za I. Q
2020
Hlavná kontrolórka p. PhDr. Stromková informovala v krátkosti o výsledkoch vykonanej
kontroly zverejňovania dokumentov a poskytovania informácií obcou Nižná Boca za rok
2019, poslanci dostali správu emailom. Obec nemala na stránke zverejnený sadzobník
poplatkov za služby spojené so žiadosťami o sprístupnenie informácií. Sadzobník je
v súčasnej dobe už urobený a zverejnený. Na webovej stránke obce chýba aj zverejnená
dochádzka poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Zapisovateľka vypracuje
tabuľku dochádzky za polrok.
Kontrolu pokladne za I. Q 2020 vykonala hlavná kontrolórka na začiatku 4. júna 2020, správu
im starostka neposielala, neboli zistené žiadne nedostatky.
Správy hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol poslanci zobrali na vedomie všetkými
hlasmi. (uznesenie č. 17/2020, za 3 – Ing. M. Hromádka, Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus, proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok
2020
Starostka – poslanci dostali plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020 emailom, plán bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke 3.6.2020. K navrhovanému plánu práce
nemali poslanci pripomienky a doplnky. V priebehu II. polroka môžu požiadať hlavnú
kontrolórku o kontrolu, ktorá nie je uvedená v navrhovanom pláne práce.
Poslanci plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020 schválili
všetkými hlasmi. (uznesenie č. 18/2020, za 3 – Ing. M. Hromádka, Mgr. S. Rísiková, M.
Lichardus, - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 6. Rozpočtové opatrenia
Starostka – vyzvala p. Matejkovú, aby oboznámila poslancov z rozpočtovými opatreniami za
obdobie 6-8/2020
P. Matejková – rozpočtové opatrenie č. 6/2020 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
výdavkov v sume 545,00 Eur, rozpočtové opatrenie č. 7/2020 0 – presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci príjmov v sume 175,00 Eur, rozpočtové opatrenie č. 8/2020 – navýšenie
príjmov a výdavkov – účelová dotácia na sčítanie obyvateľov, domov, bytov v roku 2020 –
2021 + 1 352,00 Eur a navýšenie transferu na prenesený výkon štátnej správy + 46,00 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. 6 – 8/2020 poslanci zobrali na vedomie všetkými hlasmi. (uznesenie
č. 19/2020, za 5 – Ing. M. Hromádka, Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus, - proti 0, zdržal sa 0)
Na zasadnutie OZ prišla p. Ing. E. Lániová. Starostka ju v krátkosti oboznámila s doterajším
priebehom zasadnutia, p. Matejková ju oboznámila s rozpočtovými opatreniami.

K bodu 9. Rôzne
Starostka – na obec bola doručená žiadosť p. Hellebrandta Jána, č. 42 o odkúpenie p.
č. C KN 294/2, ktorá je časťou spoločnej záhrady s p. Benediktovou. Parcela vznikla
výstavbou cesty I. triedy v roku 1938-1939 rozdelením parcely č. 294, kde je cintorín. Rodina
Hellebrandtová vymenila pozemok za p. č. 286, ktorej časť bola zabratá na účely výstavby
štátnej cesty. P. Hellebrandt (jeho predkovia) už žiadali odkúpenie uvedenej parcely od cirkvi,
ale to sa neuskutočnilo, nakoľko parcely pod cintorínom, aj p. č. 294/2 prešla v roku 1957 do
vlastníctva obce.
Hlavná kontrolórka – p. Hellebrandt s p. Benediktovou nech dajú urobiť geometrický plán,
aby sa zistila skutočná výmera uvedenej parcele, pretože p. č. 294/2 v evidencii C KN nie je
na LV, na LV je parcela 294 v celku v evidencii E KN.
Starostka – poslala všetkým poslancom emailom list p. Hribik, ktorým žiada
o zaplatenie faktúry v sume 300,00 Eur za vytyčovací nákres, ktorý dala urobiť pred
výstavbou drobnej stavby – brány. P. Hríbik podala ohlásenie – dve drobné stavby oplotenie
pozemkov p. č. 280/1 a 280/3, ktoré vznikli zameraním cesty. V zmysle stavebného zákona
bola vyzvaná na doplnenie podania ODS.
Poslanci – obec nemá voči p. Hribik žiadne záväzky, všetky finančné pohľadávky si mohla
uplatniť vo vyvlastňovacom konaní.
Starostka – Obec už má parcely zapísané na LV. P. Hríbik podala podnet na Národnú
kriminálnu agentúru (NAKA). Prebieha vyšetrovanie, s tým, že starostka poskytla kópie
vyšetrovateľom požadovaných dokladov a vysvetlila všetky okolnosti povolenia drobnej
stavby – brány a nasledujúcich právnych krokov obce.
Starostka – investičná činnosť p. Žabku – s poslancami OZ bola prerokovaná štúdia
celého investičného zámeru, rozšírená o rybník a detské ihrisko, prekonzultovaná
a odsúhlasená je so Štátnou ochranou prírody a NAPANT-om.
Poslanci informáciu o investičnej činnosti p. Žabku zobrali na vedomie všetkými hlasmi.
(uznesenie č. 20/2020, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, Mgr. S. Rísiková, M.
Lichardus, - proti 0, zdržal sa 0)
Starostka – investičná činnosť – kultúrny dom, v rozpočtoch sa zistili pri kontrole
veľké rozdiely, stretne sa ešte s dodávateľom, ktorý zatiaľ nezačai práce. Nevie, či bude treba
urobiť nové verejné obstarávanie, ak dodávateľ odstúpi od zmluvy. Obec znovu musela
predĺžiť termín čerpania úveru, s tým súvisia poplatky banke.
Hlavná kontrolórka – obrátiť sa na PPA, sú to dva projekty, dve zmluvy, požiadať o súhlas
s významnou zmenou.
Starostka – napísala listy COOP Jednote SD Lipt. Mikuláš, p. Mgr. Rigocimu – zlý stav
budov v ich vlastníctve, ktorý ohrozuje okolie. Listy napísala aj na SSC Žilina – žiadosť
o opravu mostového oblúka na ceste I. triedy, ktorý podmoká a Slov. vodohospodárskemu
podniku, š. p. o opravu brehu Chopcovice, ktorú v určitých častiach poškodila voda.
Starostka – z Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Lipt. Mikuláš prišla cenová
ponuka na vývoz septikov, suma za cca 5 m³ žumpu je 95,00 Eur s DPH. Starostka pripravuje
nové VZN o náhradnom zásobovaní pitnou vodou, v ktorom je zahrnuté aj likvidácia obsahu
septikov.
Starostka – máme vypracovanú cenovú ponuku na výmenu elektrickej rozvodnej
skrine na obecnom úrade, kde zatiaľ stále máme staré keramické poistky. Je to cca 2 300,00
Eur s DPH.
Starostka poslala na SSE, a.s. Žilina žiadosti o súhlas na pripojenie meračov rýchlosti
na stĺpy verejného osvetlenia – nemeraný odmer. Zatiaľ neprišla odpoveď.
Starostka – konzultovala s p. Daránim ohľadom kamier v obci – 5 kamier, tiež by sa
namontovali na stĺpy verejného osvetlenia, tak isto by sa požiadalo o nemeraný odber na SSE.

Starostka – náučný chodník Zlatnica – už sú pripravené tabuľky s textami
v slovenskom a anglickom jazyku, treba ešte urobiť drobné opravy, premiestniť jeden stojan
pod Oleškovú, urobiť a osadiť stojany „Mlyn“ a „Salaše“. Náučný chodník bude až na
Čertovicu.
Starostka – k pomníku pred Včeláka je zámer urobiť „knižničku – Sovičku“, kde budú
umiestnené propagačné materiály ku náučnému chodníku a obce, aj knihy na čítanie.
K bodu 6. Ukončenie
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Mgr. Silvia Skusilová
starostka
Zapísala:
Matejková Zuzana
Overovateľ:
Martin Lichardus

