
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 26.02. 2021 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, Vladimír Šak 
                           .
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. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly uznesení obecného zastupiteľstva 

v r. 2020.
5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020 
6. Rozpočtové opatrenia
7. SODB 2020-2021 
8. Rôzne:

● Žiadosť p. Ivety Zuskinovej o príspevok na publikáciu
● Žiadosť p. I. Trégera ml. o odkúpenie časti parcely C KN 3173/2  – 12 m2

9.  Ukončenie 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu 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 p. 
Mgr. Rísikovú a p. V. Šaka. 
Navrhnutý program zasadnutia   poslanci schválili  všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 1/2021, za 
3 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,   -   proti 0, zdržal sa 0)

Po schválení zverejneného návrhu programu starostka obce navrhla doplniť program o bod – 
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce, pretože 30.4.2021 končí pracovná zmluva 
terajšej hlavnej kontrolórky. Bod bude zaradený na rokovanie pod č. 7, bod č. 8. SODB 2021, 
bod č. 9. Rôzne, bod č. 10. Ukončenie.
Doplnenie programu o bod vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nižná Boca  poslanci 
schválili  všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 2/2021, za 3 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, 
M. Lichardus,   -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice
V zmysle Rokovacieho poriadku za zapisovateľku určila starostka obce p. Z Matejkovú a za  
overovateľa zápisnice bola určená p. Ing. Eva Lániová.



Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 
3/2021, za 3 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  14.12.2020 – neboli prijaté poverujúce  
uznesenia. 
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 4/2021, 
za  3 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly uznesení prijatých 
Obecným zastupiteľstvom  (OZ) obce Nižná Boca v roku 2020 vykonaná v súlade s § 
18d, ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
P. PhDr. D. Stromková informovala prítomných poslancov o vykonanej kontroly  uznesení 
prijatých OZ v r. 2020, ktorá bola vykonaná v súlade s § 18d, ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p.. Drobné nedostatky – špecifikovať bližšie paragrafy pri 
uzneseniach týkajúcich sa schvaľovania plánu práce hlavnej kontrolórky, číslovanie uznesení 
pri prijímaní VZN obce zapisovateľka odstráni. Poslanci dostali správu aj emailom, nemali 
k nej pripomienky.
Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly uznesení prijatých Obecným 
zastupiteľstvom  (OZ) obce Nižná Boca v roku 2020  poslanci zobrali na vedomie  všetkými 
hlasmi.  (uznesenie č. 5/2021, za 3 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,   -   
proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 5. Správa hlavnej kontrolórky obce Nižná Boca o kontrolnej činnosti v obci 
v roku 2020 vykonaná v súlade s § 18d, ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p. 
Starostka – poslanci dostali správu emailom. 
Hlavná kontrolórka - vykonáva svoju činnosť na základe plánu práce, poslanci OZ ju môžu 
poveriť kontrolou aj mimo schváleného plánu práce. 
Správa hlavnej kontrolórky  o kontrolnej činnosti v obce v roku 2020 poslanci zobrali na 
vedomie  všetkými hlasmi (uznesenie č. 6/2021, za 3 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, 
M. Lichardus,  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 6. Rozpočtové opatrenia 
Starostka – vyzvala p. Matejkovú, aby informovala poslancov o rozpočtových opatreniach č. 
1-2/2021.
P. Matejková – rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – povolené prekročenie a viazanie príjmov 
a povolené prekročenie a viazanie výdavkov + 1 856,00 Eur vratky minulých období – 
preplatky – spotreba el. energie, príspevky do spoločnej úradovne, výdavky – nákup 
respirátorov, výdavky na nové verejné obstarávanie zateplenie a vykurovanie KD.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – navýšenie príjmov, zostatok dotácie z r. 2020 na SODB 
2020-21, + 1 196,00 Eur, výdavky podľa metodického usmernenia k čerpaniu dotácie.
Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1-2/2021 všetkými hlasmi (uznesenie č. 
7/2021, za 3 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus,    -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nižná Boca 
Starostka – dňom 30.4.2021 končí volebné obdobie doterajšej hlavnej kontrolórky obce., 
obecné zastupiteľstvo vyhlasuje § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Nižná Boca na 
16.4.2021 a schvaľuje požiadavky  na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce všetkými 



hlasmi (uznesenie č. 8/2021, za 3 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus,    -   
proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 8. Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 
Starostka obce – prebieha v súčasnej dobe sčítanie obyvateľov, obyvatelia sa do 31.3.2021 
môžu sčítať sami. Od 1.4.-31.10.2021 sa občania budú môcť sčítať pomocou mobilného alebo 
stacionárneho asistenta.

K bodu 9. Rôzne
•P. Matejková oboznámila poslancov s výsledkom riadnej fyzickej a dokladovej 
inventarizácie majetku obce. Inventarizačná komisia vykonala fyzickú inventarizáciu od 
28.12-30.12.2020. Nezistila žiadne rozdiely,  navrhla na vyradenie majetok:
Názov majetku: Wifi súprava
Inv. č. 1/10
Počet: 1 ks
Nadobúdacia cena: 350,00 Eur
Zostatková cena: 0,00 Eur
Wifi súprava bola zaobstaraná v r. 2010 pre informačné centrum, ktoré fungovalo v kultúrnom 
dome v rámci projektu „Liptovské domy“. Súprava je už zastaralá, obec v súčasnej dobe 
informačné centrum neprevádzkuje. Komisia návrhu Wifi súpravu dať do elektro zberu, ktorý 
prebieha v obci 2x do roka.
Ďalej p. Matejková informovala poslancov o navýšení opravnej položky na rozostavanú 
stavbu ČOV a kanalizácia vo výške 7 092,57 Eur. Pri uskutočnení výstavby sa opravná 
položka zruší.
Navýšenie opravnej položky k obstaraniu DHM poslanci zobrali na vedomie  všetkými 
hlasmi, schválili návrh na vyradenie majetku v nadobúdacej cene 350,00 Eur všetkými hlasmi  
(uznesenie č. 9/2021, za 3 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,   -   proti 0, 
zdržal sa 0)
•Starostka – všetkým občanom sme rozdali respirátory, najskôr FFP2 a potom aj FFP3,
•Starostka – p. Iveta Zuskinová požiadala o príspevok vo výške 100,00 Eur na vydanie knihy 
„Liptov rodinné a kalendárne obyčaje“ 
Hlavná kontrolórka – obec jej môže dať dotáciu v súlade s VZN o dotáciách z rozpočtu obce. 
P. Zuskinová musí podať žiadosť o dotáciu. Dotácia jej potom bude schválená.
•Starostka – p. Igor Tréger ml., Nižná Boca č. 168 doručil žiadosť o odkúpenie časti parcely C 
KN 3173/2 vo výmere 12 m2. Táto parcela tvorí časť jeho záhrady, je oplotená. P. Tréger si 
vysporadúva pozemky.
P. Hromádka: je potrebné osloviť aj p. Číka, vlastníka rodinného domu č. 117. nakoľko aj on 
užíva obecnú parcelu, nech si ju odkúpi alebo nech platí obci nájom za užívanie zvyšnej 
parcely  3173/2. 
Zámer  prevodu majetku obce podľa § 9a, ods.8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
vznp. – predaj pozemku vo vlastníctve obce Nižná Boca, vedenom na liste vlastníctva č. 
1722, KN-C 2723/98 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m² v cene 15,- 
€/m²  poslanci schválili  všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 10/2021, za 3 – Ing. M. Hromádka, 
Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,   -   proti 0, zdržal sa 0)
•Starostka – prebieha nové verejné obstarávanie na zateplenie a zmenu vykurovania 
kultúrneho domu, do 1.3.2021 do 14.00 hod. majú byť doručené ponuky.
•Starostka – dobudovanie kanalizácie a vodovodu, je spravený protipožiarny projekt daný na 
vyjadrenie HaZZ v Lipt. Mikuláši, dorába sa projekt oporného múru.
•Starostka – obec dostala Rozhodnutie ministra Dopravy a výstavby (DaV), ktorý vyhovel 
protestu prokurátora a zrušil rozhodnutie Ministerstva DaV SR, čím sa rozhodnutie 



o vyvlastnení zrušuje a bude nové konanie od úrovne Okresného úradu v Žiline, odbor 
výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie ministra je prílohou zápisnice.
•Starostka – od JUDr. Škerlíka, právneho zástupcu obce, dostala Rozsudok v mene SR  zo 
súdneho sporu s p. Mgr. Petrom Kubičkom.
Rozsudok v mene SR je prílohou zápisnice.
•Starostka - od r. 2021 obec musí separovať biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len „BRO“). 
Obec má už pripravené zmluvy o kompostovaní BRO zatiaľ len pre občanov s trvalým 
pobytom.

K bodu 10. Ukončenie

Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

Mgr. Silvia Skusilová 
 starostka

Zapísala: 
Matejková Zuzana

Overovateľ: 
Ing. Eva Lániová


