Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 30.06. 2017 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie novelizovaných dokumentov: Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Nižná Boca a Zásady hospodárenia s majetkom obce Nižná Boca
5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. Polrok 2017
6. Rôzne
7. Ukončenie
Ad 1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej iba OZ/ zahájila a viedla starostka obce.
Konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní štyria poslanci, a preto ho v zmysle § 12 a 13 Zák.
369/90 Zb. o obecnom zriadení prehlásila za uznášania schopné. Ospravedlnila hlavnú
kontrolórku obce. Program zasadnutia poslanci schválili všetkými hlasmi. (uznesenie č.
28/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0,
zdržal sa 0)
Ad 2/ Za overovateľa zápisnice bola určená p. M. Herichová, za zapisovateľku zasadnutia OZ
bola určená starostkou Zuzana Matejková. Návrh na uznesenia zapíše Z. Matejková. Poslanci
zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 29/2017, za 4
– Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 3/ Kontrola uznesení zo zasadnutia 02.05.2017 – neboli prijaté poverujúce uznesenia.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č.
30/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0,
zdržal sa 0)
Ad 4/ Starostka – poslanci dostali emailom novelizované Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Nižná Boca a Zásady hospodárenia s majetkom obce Nižná Boca. Nemali
k nim pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nižná Boca a Zásady hospodárenia
s majetkom obce Nižná Boca poslanci schválili všetkými hlasmi. (uznesenie č. 31, 32/2017,
za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 5/ Starostka – poslanci dostali emailom aj návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2017. Nemali k nemu pripomienky. Návrh bol zverejnený na
úradnej tabuli obce Nižná Boca v termíne od 13.06.2017 do 28.06.2017. Plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Nižná Boca na II. polrok 2017 poslanci schválili všetkými
hlasmi. (uznesenie č. 33/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M.
Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 6/ Starostka obce vyzvala p. Matejkovú, aby prečítala poslancom návrh rozpočtového
patrenia 8/2017.

Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 - presun medzi položkami bez zmeny celkovej sumy
rozpočtu. Presun medzi položkami – nakladanie s odpadmi – 1 600,00 Eur, na položku
oprava a údržba miestnej komunikácie + 1 600,00 Eur, z položky – odvoz odpadu – 400,00
Eur na položku – workoutové ihrisko – športové náradie + 400,00 Eu, presun v sume 1 800,00
Eur z položky oprava a údržba MR na položku materiál + 1800,00 Eur, presun v sume 650,00
Eur z položky údržba budovy obecného úradu na položku materiál + 650,00 Eur. Obec sama
kupovala kábel a reproduktory na výmenu – oprava MR a strešné okná, ktoré sa vymieňali na
budove obecného úradu.
Návrh rozpočtového opatrenia tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 8/2017 všetkými hlasmi (uznesenie č. 34/2017, za
4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
●Starostka obce informovala poslancov, že obec dala vypracovať znalecký posudok na
parcely, ktoré sú tvoria miestnu komunikáciu od p. Hríbik po podjazd. Cena stanovená podľa
vypracovaného znaleckého posudku p. Ing. B. Surovčekovou je 4,83 Eur/m2, výmera, ktorú
obec musí vysporiadať pod MK je 321 m2. Poslanci schválili kúpu pozemkov pod miestnou
komunikáciou a odporučili starostke použiť pri kúpe parciel KN-C č. 256/2, 259/2, 267/4,
268/2, 269/5, 279/6, 280/2 cenu stanovenú znaleckým posudkom, vypracovaný Ing. Beátou
Surovčekovou všetkými hlasmi (uznesenie č. 35/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T.
Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0, zdržal sa 0)
●Starostka obce – oznámila poslancom, že COOP Jednota SD Lipt. Mikuláš súhlasí so
zápisom ťarchy na parcelu KN C 360, ktorá je v jej vlastníctve a bol po nej vybudovaný
prístup k mostu cez Bocianku k rodinným domom za potokom, je tam vybudovaný vodovod
a kanalizácia, prístup z nej je aj k rodinným domom súp.č. 53 a 54. Obec dá so súhlasom
COOP Jednoty zamerať uvedenú parcelu a požiada o zápis ťarchy na OÚ katastrálny odbor
Lipt. Mikuláš. Starostka oslovila Ing. I. Vrlíka na zameranie parcely.
●Starostka – už predchádzajúcom volebnom období poslanci bývalého obecného
zastupiteľstva sa zaoberali predajom parciel KN-C 631/5 – výmera 4 m2, 631/6 – 13 m2, 631/7
– 28 m2, ktoré sú odčlenené od parcely KN-C 631/1 a boli v r. 1960 zastavané rodinnými
domami súp. č. 79 a 80. Zmluvné vzťahy sa vtedy neuzavreli z dôvodu úmrtia starostu.
Zazmluvnená cena za m2 bola 3,32 Eur/m2. Poslanci schválili zámer predať pozemky v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov –
parcely KN-C 631/5 – výmera 4 m2, 631/6 – 13 m2, 631/7 – 28 m2 za cenu 3,32 Eur/m2
súčasným majiteľom rodinných domov súp. č. 79 a 80 všetkými hlasmi (uznesenie č.
36/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0,
zdržal sa 0)
●Starostka – bola už urobená projektová dokumentácia na rozšírenie vodovodu od súp. č. 22
po súp. č. 18 ( od. P. Rísika po Mgr. J. Trégera). Obec musí vybaviť stavebné povolenie, budú
sa žiadať dotačné prostriedky. Starostka obce ďalej informovala poslancov, že časť vodovodu
od Kamenice popri potoku Bocianka sa nebude realizovať – technické problémy. Obec dá
urobiť projektovú dokumenáciu – napojenie z hlavnej vetvy, ktorá ide miestnou
komunikáciou povyše budovy obecného úradu smerom cez most k rodinným domom súp. č.
173, 174, 161, 160, ktoré sa napoja na túto odbočku vodovodu. Poslanci zobrali informácie
na vedomie.
●Starostka – bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, číslo 22/PRV/2017 pre opatrenie: 7- Základné
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Dátum uzavretia
výzvy je 30.11.2017. Obec požiada o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu
a rekonštrukciu budovy súp.č. 74 – kultúrny dom, požiarna zbrojnica, kancelárie, knižnica.

Starostka oslovila Ing.arch. P. Hradeckého z Lipt. Hrádku ohľadom vypracovania projektovej
dokumentácie. Projektová dokumentácia bude stáť 3 500,00 Eur. Predložila poslancom návrh
na rozpočtové opatrenie č. 9/2017 – použitie rezervného fondu – presun vo výške 3 500,00
Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na modernizáciu a rekonštrukciu kultúrneho
domu. Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 9/2017 všetkými hlasmi (uznesenie č.
37/2017, za 4 – Ing. E.Lániová, Ing. T. Hellebrandt, Ing. P. Matejko, M. Herichová, proti 0,
zdržal sa 0).
●Starostka – na zajtra 1.7.2017 je pripravený Deň detí – začiatok prázdnin. Akcia sa tento rok
uskutoční na rozhľadni urbárskeho spolku. Program pre deti, súťaže pripravili členovia
športovej a kultúrnej komisie. Pre deti sú pripravené darčeky, sladkosti.
Ing. Lániová – pripravené je aj občerstvenie pre deti – urobia sa čerstvé hamburgery.
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presunie na nedeľu 2.7..
Ad 6/ Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
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