
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 31.07. 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 -  ospravedlnená 
                           .
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. Schvaľovanie VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody 
     v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania 
     odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nižná Boca
5. Schválenie finančných prostriedkov  na projektovú dokumentáciu kanalizácie vo
     výške 4 800,00 Eur 
6. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly faktúr 
7. Rôzne:

● Cenová ponuka na kamerový systém v obci Nižná Boca
● Brigáda na opravu miestnej komunikácie

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 štyria poslanci, a preto ho v zmysle § 
12 ods. 5 Zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení prehlásila za uznášania schopné. Ospravedlnila 
p. Ing. E. Lániovú. Privítala hlavnú kontrolórku obce. 
Navrhnutý program zasadnutia   poslanci schválili  všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 21/2020, 
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. V. Šak, za zapisovateľku zasadnutia OZ bola určená 
starostkou  p. Z. Matejková.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 
22/2020, za 4 – Ing. M. Hromádka, Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus, V. Šak -  proti 0, zdržal 
sa 0)



K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  19.06.2020 – neboli prijaté poverujúce  
uznesenia. 
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 
23/2020, za  4 –Ing. M. Hromádka,  Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus, V. Šak  -   proti 0, zdržal 
sa 0)

K bodu 4. Schvaľovanie VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej 
vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania 
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nižná Boca
Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli v zákonom 
stanovenej lehote. Neboli k nemu doručené žiadne pripomienky. 
Hlavná kontrolórka – odporučila doplniť do VZN dátum, do ktorého majú majitelia žúmp 
predložiť doklad o likvidácii obsahu žumpy. V návrhu je jedenkrát v bežnom roku. Doplnil sa 
termín predloženia potvrdenia o likvidácii obsahu žúmp - 31.12. bežného roka. 
Poslanci sa uzniesli na VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody 
v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových 
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nižná Boca s doplnenou pripomienkou 
všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 1/2020/VZN, za 4 – Ing. M. Hromádka, Mgr. S. Rísiková, M. 
Lichardus, V. Šak  -  proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 5. Schválenie finančných prostriedkov na PD kanalizácie vo výške 4 800,00 Eur 
Starostka – projekt kanalizácie, ktorý je z roku 1996 – úsek od chaty Kamenica po spojnicu 
pri súp. č. 1 – zberač A1, sa musí prekresliť a digitalizovať. Rozpočet na tento úsek je cca 170 
tis. Eur. Cenová ponuka na zdigitalizovanie projektu je 4 800,00 Eur s DPH.
Poslanci schválili čerpanie z rezervného fondu na zdigitalizovanie PD kanalizácie – zberač 
A1 vo výške 4 800,00 Eur všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 24/2020, za 4 – Ing. M. Hromádka, 
Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus, V. Šak -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 6. Správa z finančnej kontroly – vedenie účtovníctva v roku 2020 
Starostka – vyzvala hlavnú kontrolórku obce, aby informovala poslancov o kontrole – vedenie 
účtovníctva.
Hlavná kontrolórka – v júli vykonala finančnú kontrolu – vedenie účtovníctva – 
dodávateľské, zálohové faktúry, knihu záväzkov od 1.1.2020 do dátumu kontroly. Pri kontrole 
neboli zistené žiadne nedostatky a nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia.
Správu z finančnej kontroly – vedenie účtovníctva v roku 2020 poslanci zobrali na vedomie 
všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 25/2020, za 4 – Ing. M. Hromádka, Mgr. S. Rísiková, M. 
Lichardus, V. Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 7. Rôzne
Starostka – cenová ponuka na kamerový systém je vo výške cca 8 200,00 Eur. Zahŕňa 5 
kamier. 
Mgr. Rísiková – je potrebné, aby mala obec kamerový systém? Nie je tu zvýšená kriminalita, 
obec môže uvedené financie využiť na iné. 
Poslanci – ešte sa k tomu vrátia na budúcich zasadnutiach, vždy sú ešte ďalšie pridružené 
náklady. Ku kamerovému systému je potrebné vypracovať bezpečnostný projekt.
Starostka – prepadla sa miestna komunikácia  – oproti súp. č. 44 – p. Zahradníkovej, podmyla 
ju Chopcovica,  navrhuje, aby sa vymytá časť opravila svojpomocne, v rámci brigády.  
Brigáda by sa zvolala na 8. augusta.
Starostka – firma, ktorá mala robiť zateplenie a zmenu vykurovania v kultúrnom dome, 
dostala výzvu na prevzatie staveniska. Firma LESEL plus, s.r.o. – p. Michalovič oznámil, že 



stavenisko neprevezmú a obec môže odstúpiť od zmluvy. Starostka – bude sa informovať na 
PPA ohľadom ďalšieho postupu, aby obec neprišla o zazmluvnené financie. 
Starostka – obec dostala odpoveď na listy
●Slovenská správa ciest – mostový oblúk –na ceste I. triedy – odpoveď na list obce znie, že 
most nie je v takom havarijnom stave, aby ho zaradili do plánu opráv.
●Vodohospodársky podnik – tok Chopcovica preberajú od Lesov SR, š.p., ale neevidujú na 
ňom žiadne stavby, čiže do oporného múru a zábradlia nebude Povodie Váhu, š.p. investovať. 
●COOP Jednota SD L. Mikuláš – oprava predajne potravín – zaradili ju do plánu opráv na 
jeseň 2020.
Starostka – výmena elektrickej rozvodnej skrine v budove obecného úradu – už boli o tom 
poslanci informovaní, cenová ponuka je cca 2 300,00 Eur, ale môže sa urobiť aj podružné 
meranie na poschodie, ak by sa v budúcnosti prenajímali kancelárie. V tomto roku môže obec 
použiť finančné prostriedky z rezervného fondu aj na bežné výdavky, pretože kvôli COVIDU 
19 obce dostanú menej podielových daní. Navrhla sumu 3 000,00 Eur na schválenie ako 
prevod z rezervného fondu, nakoľko je potrebné elektrifikovať aj merače rýchlosti 
a elektrikári by to mohli urobiť popri rozvodnej skrini. Nevyčerpané prostriedky sa na konci 
roka vrátia naspäť do rezervného fondu.
P. Matejková – rozpočtové opatrenie č. 9/2020 – bude zahŕňať prevod  finančných 
prostriedkov z rezervného fondu  na kapitálové výdavky – PD – 8 000,00 Eur (bod č. 5) a na 
bežné výdavky 3 000,00 Eur – výmena elektrickej rozvodnej skrine v budove OcÚ.
Poslanci schválili čerpanie z rezervného fondu na výmenu elektrickej rozvodnej skrine vo 
výške 3 000,00 Eur všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 26/2020, za 4 – Ing. M. Hromádka, Mgr. 
S. Rísiková, M. Lichardus, V. Šak -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 6. Ukončenie

Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

Mgr. Silvia Skusilová 
 starostka

Zapísala: 
Matejková Zuzana

Overovateľ: 
Vladimír Šak


