
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 14.12. 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:        hlavná kontrolórka  PhDr. Desana Stromková

Verejnosť:         ....................................................................................................

Program:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Proces schvaľovania Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o miestnych daniach 

a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Schválenie rozpočtu obce Nižná Boca na rok 2021.
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021.
7. Rozpočtové opatrenia - úprava rozpočtu 2020. 
8. Menovanie členov inventarizačnej komisie. 
9. Rôzne:

● Knižnica
● Kultúrny dom
● Dobudovanie kanalizácie a vodovodu
● Biologicky rozložiteľný odpad – dohoda o kompostovaní

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 
Mgr. Rísikovú – zdravotné dôvody neprítomnosti. 
Navrhnutý program zasadnutia   poslanci schválili  všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 33/2020, 
za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, 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. 
34/2020, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,  V. Šak  -   proti 0, zdržal 
sa 0)



K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  25.09.2020 – neboli prijaté poverujúce  
uznesenia. 
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 
35/2020, za  4 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus, V. Šak  -   proti 0, zdržal 
sa 0)

K bodu 4. Proces schvaľovania Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej 
„VZN“)
Starostka obce informovala poslancov, že k zverejnenému návrhu VZN bola na obec doručená 
od občanov jedna pripomienka - od p. Ing. Böhmerovej, ktorá pripomienkovala postupné 
zvyšovanie dane zo stavieb pre rodinné domy v porovnaní s daňou zo stavieb na rekreačné 
chaty a chalupy, ktorá sa za posledné roky nemenila. Pripomienkovala aj výšku dane 
z ubytovania, ktorá sa za posledné roky tiež nezvyšovala.
Starostka - obec navrhla zvýšenie dane zo stavieb o 0,04 Eur/m2. Medzi najvyššou a najnižšou 
sadzbou dane musí byť zo zákona dodržaný rozdiel – maximálne desaťnásobok najnižšej 
sadzby. 
Daň z ubytovania – po krátkej diskusii poslanci upravili sadzbu z 0,65 Eur za osobu 
a prenocovanie na 0,80 Eur. Je dôležité, aby občania, ktorí poskytujú prechodné ubytovanie, 
informovali o výbere tejto dane pre obec aj na webových stránkach, na ktorých ponúkajú 
ubytovanie. 
Poplatok za komunálny odpad – k navrhnutej sume neprišli žiadne pripomienky. Starostka 
obce informovala poslancov, že podľa predbežného výpočtu obec bude mať vyseparovanosť 
za rok 2020 nižšiu ako 30 %, už teraz je vyvezené cca 52 t. komunálneho odpadu, ešte nie sú 
v tom zarátané posledné  tri vývozy odpadu z obce. Obec bude v roku 2021 platiť za t 
uloženého odpadu na skládku 27,00 Eur oproti terajším 13,00 Eurám, nemôže žiadať ani 
o príspevok z environmentálneho fondu (museli by sme mať vyseparovanosť vyššiu ako 30 
%).
Poslanci sa uzniesli na prijatí VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pri dodržaní podmienky hlasovania 3/5 väčšiny 
prítomných poslancov (uznesenie č. 2/2020/VZN, za  4 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva 
Lániová, M. Lichardus, V. Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 5. Schválenie rozpočtu obce Nižná Boca na rok 2021 
Starostka – poslanci dostali stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 
2021 emailom. Hlavná kontrolórka odporučila poslancom schváliť predložený návrh rozpočtu 
na rok 2021 a zobrať na vedomie výhľadový rozpočet na r. 2022-2023.
K zverejnenému návrhu rozpočtu neprišli od občanov žiadne pripomienky a návrhy.
Poslanci zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky obce na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie 
č. 36/2020, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak,   -   proti 0, 
zdržal sa 0)
Rozpočet na rok 2021  poslanci schválili  všetkými hlasmi, výhľadový rozpočet na r. 2022-
2023 poslanci zobrali na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 37/2020, za 4 – Ing. M. 
Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak,   -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021 
Starostka obce – poslanci dostali emailom návrh plánu hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2021 
– návrh bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli, neboli k nemu doručené 
pripomienky a návrhy. 



Hlavná kontrolórka – ak budú mať poslanci aj v priebehu budúceho roka požiadavku na 
kontrolu, ktorá nie je zapracovaná  v tomto návrhu, doplní sa do kontrolnej činnosti.
Poslanci schválili plán hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021 všetkými hlasmi (uznesenie 
č. 38/2020, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak,   -   proti 0, 
zdržal sa 0)

K bodu 7. Rozpočtové opatrenia 
Starostka – vyzvala p. Matejkovú, aby informovala poslancov o rozpočtových opatreniach č. 
13-17/2020.
P. Matejková – rozpočtové opatrenie č. 13/2020 – povolené prekročenie a viazanie príjmov 
a povolené prekročenie a viazanie výdavkov + 2 553,00 Eur návratná finančná výpomoc – 
MF SR- výpadok daní, navýšenie výdavkov odvoz a uloženie odpadu.
Rozpočtové opatrenie č. 14/2020 – presun medzi rozpočtovanými výdavkami schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové výdavky vo výške 740,00 Eur.
Rozpočtové opatrenie č. 15/2020 – presun medzi rozpočtovanými výdavkami schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové výdavky vo výške 820,00 Eur.
Rozpočtové opatrenie č. 16/2020 – povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené 
prekročenie a viazanie výdavkov – plošné testovanie COVID 19 + 1 512,00 Eur, transfer zo 
štátu a výdavky podľa stanoveného účelu,
Rozpočtové opatrenie č. 17/2020 – povolené prekročenie a viazanie bežných príjmov 
a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov + 1 500,00 Eur.
Rozpočtové opatrenia č. 13-17/2020 poslanci zobrali na vedomie všetkými hlasmi.  
((uznesenie č. 39/2020, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, V. Šak,   -   
proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 8. Menovanie členov inventarizačnej komisie 
Starostka obce – k 31.12.2020 sa bude robiť dokladová a fyzická inventarizácia, členkou 
inventarizačnej komisie bude p. Matejková, treba doplniť dvoch členov. Starostka navrhla 
členov inventarizačnej komisie - p. Ing. M. Hromádka a Mgr. S. Rísiková.
Poslanci zobrali na vedomie zloženie inventarizačnej komisie – Ing. M. Hromádka, Mgr. S. 
Rísiková Z. Matejková všetkými hlasmi (uznesenie č. 40/2019, za 4 – Ing. M. Hromádka, M. 
Lichardus, V. Šak,  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 9. Rôzne
•Starostka – p. Hrušovská, knihovníčka obecnej knižnice, oznámila, že v budúcom roku bude 
problematickejšie urobiť rozpis výpožičných časov z dôvodu zmeny zamestnania. Treba 
osloviť záujemcov o túto prácu, aby knižnica fungovala ďalej.
•Starostka – žumpa pri kultúrnom dome je dokončená, p. Čársky – nový majiteľ „Mercúňa“, 
dostal fotodokumentáciu z priebehu  realizácie. Na jar sa vyplaníruje okolie. 
•Starostka – kultúrny dom – na PPA bola podaná žiadosť na nové verejné obstarávanie, ktorá 
bola odsúhlasená. Teraz sa pracuje na oprave projektovej dokumentácie a novom rozpočte.
•Starostka – dobudovanie kanalizácie a vodovodu, vybavujeme nové stavebné povolenie, 
SVP, a.s. stanovil ako podmienku vybudovanie oporného múru v ochrannom pásme vodného 
toku, projektant musí doprojektovať oporný múr a navýšiť rozpočet. Po skončení výstavby 
musí byť kanalizácia a ČOV sprevádzkovaná. Obec musí v r. 2021 vyvolať rokovania s p. 
Rehákom a s firmou SIPS s.r.o. Liptovský Hrádok. Na stretnutiach sa podľa možnosti budú 
zúčastňovať aj poslanci OZ. 
•Starostka – od r. 2021 obec musí separovať biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len 
„BRO“). Obec pôjde cez výnimku v zákone, a to 100 % kompostovanie, bude uzatvárať 
dohody s občanmi o kompostovaní BRO.



•Starostka – majiteľom nehnuteľností v k.ú. Nižná Boca boli poslané listy ohľadom 
dodržiavanie VZN č. 1/2020 – nakladanie s odpadovými vodami. Majitelia reagovali – 
doručili na obecný úrad potvrdenia o vývoze žúmp, prípadne reagovali listami, väčšinou 
majitelia rekreačných chát, ktorí využívajú svoje nehnuteľnosti sporadicky, a nepotrebujú 
vyvážať žumpy každoročne.
•Starostka – oprava priepustu cez miestnu komunikáciu nad súp.č. 106 bola dokončená, 
vďaka patrí dobrovoľným hasičom z Malužinej a p. V. Šakovi. Na jar sa ešte doupravuje 
terén.
•Starostka – z Úradu vlády SR obec dostala z projektu Vojnové hroby dotáciu 1 500,00 Eur na 
opravu pomníka pred evanjelickým kostolom. Finančné prostriedky sa dostanú na budúci rok.
•Starostka – dôchodcom sa rozniesli darčeky – medovníky, vitamíny a stolové kalendáre 
2021.
•Starostka – TTL Group, s.r.o., ktorá oznámila začiatok zemných prác pre spoločnosť Slovak 
Telekom a.s. – budovanie líniovej stavby „Telekomunikačná prípojka Nižná Boca“, urobili 
pretlak pod cestou I. triedy 72/1 pri cintoríne.
•Starostka – od SSE distribúcia a.s. sme dostali odpoveď na časté výpadky elektrickej energie, 
a to v znení, že za výpadky z dôvodu poveternostných vplyvov nemôžu a občania si majú 
svoje spotrebiče chrániť dodatočnou ochranou. K nainštalovaniu meračov rýchlosti sme 
dostali vyjadrenie k projektovej dokumentácii.
•Starostka – na cintoríne sa v októbri opravili lavičky, vrchné drevá už boli zhnité, hotové sú 
už aj tabule k náučnému chodníku Zlatnica, namontujú sa na jar. Publikácia „Pamiatková 
zóna“ – pracuje sa na nej, má byť dokončená v r. 2021.
•Starostka – z dôvodu súčasnej situácie s COVID-19 sa neuskutočnilo ani stretnutie 
s Mikulášom, balíčky deťom rozniesol osobne domov Mikuláš s čertom.

K bodu 10. Ukončenie

Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

Mgr. Silvia Skusilová 
 starostka

Zapísala: 
Matejková Zuzana

Overovateľ: 
Martin Lichardus


