Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 25.09. 2020 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu
Prítomní:

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

Neprítomní:

0
.

Ďalší prítomní:
Verejnosť:

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

Program:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie poskytnutia návratnej finančnej výpomoci (zmluvy) obci na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 2 533,00 Eur
5. Schválenie komplexnej poradenskej činnosti na realizáciu verejného obstarávania pre
projekt „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu obce Nižná Boca“ vo výške 3 000,00
Eur
6. Rozpočtové opatrenia
7. Rôzne:
● Vybudovanie žumpy – kultúrny dom
● Brigáda na opravu miestnej komunikácie
● Územno-plánovacia dokumentácia v údolí Chopcovice
● Odborná spôsobilosť pre prevádzku pohrebiska
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 všetci poslanci, a preto ho v zmysle §
12 ods. 5 Zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení prehlásila za uznášania schopné. Ospravedlnila
p. PhDr. D. Stromkovú - hlavnú kontrolórku obce.
Navrhnutý program zasadnutia poslanci schválili všetkými hlasmi. (uznesenie č. 27/2020,
za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková, V. Šak - 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.
28/2020, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková, V. Šak
- proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 31.07.2020 – neboli prijaté poverujúce
uznesenia.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č.
29/2020, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková, V. Šak
- proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 4. Schválenie poskytnutia návratnej finančnej výpomoci (zmluvy) obci na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 2 533,00 Eur
Starostka obce informovala poslancov, že obec má možnosť podpísať s MF SR zmluvu
o návratnej finančnej výpomoci (ďalej NFV) poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. Zákona č.
523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v z. n. p. Pre našu obec je výška výpadku daní 2 533,00
Eur. Finančnú výpomoc je možné použiť výlučne a v plnom rozsahu na účel financovania
výkonu samosprávnych pôsobností obcí. Návratná finančná výpomoc je bezúročná, bude
splatná od r. 2024, a to v 4 ročných splátkach. Hlavná kontrolórka obce vypracovala
stanovisko k zobratiu NFV. Obec prijatím NFV neprekročí limity dlhu a dlhovej služby – 50
% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok
návratných zdrojov financovania neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Poslanci schválili Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci vo výške 2 533,00 Eur všetkými
hlasmi. (uznesenie č. 30/2020, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,
Mgr. S. Rísiková, V. Šak - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 5. Schválenie komplexnej poradenskej činnosti na realizáciu verejného
obstarávania pre projekt „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu obce Nižná Boca“vo
výške 3 000,00 Eur
Starostka – na projekt „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu obce Nižná Boca“ je potrebné
zrealizovať nové verejné obstarávanie. Obec uzavrela zmluvu s firmou ULTIMA INVEST,
s.r.o., Liptovský Mikuláš, na komplexnú poradenskú činnosť na realizáciu verejného
obstarávania aj s vypracovaním žiadosti na Environmentálny fond, cena je 3 000,00 Eur.
Poslanci schválili zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania uzavretú
s ULTIMA INVEST, s.r.o., Liptovský Mikuláš IČO 44020431 vo výške 3 000,00 Eur
všetkými hlasmi. (uznesenie č. 31/2020, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M.
Lichardus, Mgr. S. Rísiková, V. Šak - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 6. Rozpočtové opatrenia
Starostka – vyzvala p. Matejkovú, aby informovala poslancov o rozpočtových opatreniach č.
10-12/2020.
P. Matejková – rozpočtové opatrenie č. 10/2020 – povolené prekročenie a viazanie príjmov
a povolené prekročenie a viazanie výdavkov + 240,00 Eur z EF za separovanie odpadu
a 216,00 Eur na povodňové škody – z r. 2019, navýšenie výdavkov podľa účelu.

Rozpočtové opatrenie č. 11/2020 – povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené
prekročenie a viazanie výdavkov – poplatky + 200,00 Eur a daň z ubytovania + 500,00 Euro,
výdavky – špeciálne služby – verejné obstarávanie vodovod a kanalizácia + 700,00 Eur,
Rozpočtové opatrenie č. 12/2020 – presun medzi rozpočtovanými výdavkami schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové výdavky vo výške 1 300,00 Eur.
Rozpočtové opatrenia č. 10-12/2020 poslanci zobrali na vedomie všetkými hlasmi.
((uznesenie č. 32/2020, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus, Mgr. S.
Rísiková, V. Šak - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 7. Rôzne
•Starostka – všetky informácie, ktoré prichádzajú na obec ohľadom COVID 19 – zverejňujú
sa na webovej stránke obce, ale prehľadnejšie je to priamo na stránke https://korona.gov.sk/
•Starostka – p. Čársky – nový majiteľ „Mercúňa“ súp. č. 526, vyzval písomne obec na
odpojenie kanalizačnej prípojky z kultúrneho domu, ktorá bola napojená na žumpu pri jeho
nehnuteľnosti. Výzvu obec prijala 3.9.2020. Termín odpojenia stanovil do 30.9.2020. Obec
má vypracovanú projektovú dokumentáciu aj schválenú drobnú stavbu – vodovodná
a kanalizačná prípojka. Vodovodná prípojka je už zrealizovaná. Dnes boli vytýčiť optický
kábel Telekomunikácií, elektrické vedenia, nakoľko v povolení je to podmienkou, betónovú
žumpu obec objednala u p. Mezovského – M+M Prefa z Liptovského Hrádku. Dnes bol
doručený ďalší list od p. Čárskeho, v ktorom predĺžil termín na odpojenie do 31.10.2020.
•Starostka – kultúrny dom: zmena vykurovania a zateplenie – na PPA bola podaná žiadosť o
nové verejné obstarávanie, doplnili sme požadované originály odstúpenia od zmluvy
s pôvodnou víťaznou firmou.
•Starostka – p. Hríbik poslala žiadosť adresovanú obecnému zastupiteľstvu o zaplatenie sumy
40,00 Eur za zlikvidovanie betónového stĺpa od brány, ktorú obec vyvlastnila. Starostka sa
s ňou dohodla na tejto sume, p. Mgr. Hubcej musí poslať faktúru, na základe ktorej obec
uhradí dohodnutú sumu.
•Starostka – urobí si odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie pohrebiska, vyplýva to zo
zákona. Zahŕňa to školenie a skúšky – testy, po ktorých dostane certifikát a splníme tak
zákonnú povinnosť pre správu pohrebiska.
•Starostka – od 1.1.2021 nás čaká zmena v triedení biologicky rozložiteľného odpadu, kam
patrí bioodpad z kuchýň, záhrad, jedlé tuky a oleje, pričom obec bude povinná zber BRO
zabezpečiť a samozrejme zaplatiť. Jedinou výnimkou v zákone je preukázanie, že 100%
obyvateľov obce kompostuje BRO vo svojich domácich kompostoviskách, čo občania môžu
deklarovať čestným prehlásením. Otázkou je, či využijeme výnimku v zákone a budeme
schopní deklarovať 100% kompostovanie, čím vzniká problém s chatármi, alebo na zber
BRO zabezpečíme hnedé kontajnery a ich zvoz, čo znamená zvýšenie poplatku za smeti.
•Starostka – V záväznej časti schváleného územného plánu je v údolí Chopcovice pre
výstavbu rekreačných chát stavebná uzávera. Dve chaty, ktoré tam vznikli sú postavené
v rozpore so záväznou časťou ÚP. V prípade ďalšej výstavby je potrebné urobiť zmenu
územného plánu. Obecného zastupiteľstvo nemá kompetencie schvaľovať na svojom
zasadnutí zmenu v záväznej časti ÚPD.
•Starostka – pripravujeme darčeky pre dôchodcov, tohto roku nebudú žiadne hromadné akcie.
Ing. Lániová – kalendáre – jednostranové s miestom na poznámky. Starostka – nástenné
kalendáre budú pripravené aj s vývozom odpadu a miestnou knižnicou, seniorom
zabezpečíme aj stolové kalendáre.
•Starostka – TTL Group, s.r.o. oznámila začiatok zemných prác pre spoločnosť Slovak
Telekom a.s. – budovanie líniovej stavby „Telekomunikačná prípojka Nižná Boca“, je to
potiahnutie optického kábla z obce popri cintoríne, ihrisku až ku vykrývaču. Obec má

povolené uložiť do tohto výkopu kábel pre elektrickú prípojku na multifunkčné ihrisko, ktorú
obec nemôže zrealizovať pre nesúhlas p. Kubičku.
K bodu 6. Ukončenie
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

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

