Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 26.06. 2021 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu
Prítomní:

Starostka :
Poslanci :

Neprítomní:
.
Ďalší prítomní:
Verejnosť:

Mgr. Silvia Skusilová
Ing. Milan Hromádka
Ing. Eva Lániová
Mgr. Silvia Rísiková

Martin Lichardus, ospravedlnený
Vladimír Šak, ospravedlnený
hlavná kontrolórka PhDr. Desana Stromková

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

Program:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
5. Zriadenie stavebnej komisie
6. Rôzne
7. 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.
Navrhnutý program zasadnutia poslanci schválili všetkými hlasmi. (uznesenie č. 33/2021, za 3 –
Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, Mgr. S. Rísiková, - 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. 34/2021, za 3
– Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, Mgr. S. Rísiková, - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 28.05.2021 – neboli prijaté poverujúce
uznesenia
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 35/2021, za 3 –
Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, Mgr. S. Rísiková, - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
Starostka – plán hlavnej kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nižná Boca na II. polrok bol
zverejnený v súlade so zákonom. Poslanci nemali pripomienky k zverejnenému plánu.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021 schválili a poverili hlavnú kontrolórku
vykonaním kontrol všetkými hlasmi. (uznesenie č. 36/2021, za 3 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová,
Mgr. S. Rísiková, - proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 5. Zriadenie stavebnej komisie
Starostka – v obci sú čoraz častejšie dôvody na vykonanie štátneho stavebného dohľadu, je potrebné
zriadiť stavebnú komisiu, ktorá sa bude vyjadrovať k plánovanej stavebnej činnosti, k spôsobe
realizácie výstavby, k návrhom na zmeny a doplnky územného plánu, k zabezpečovaným územnoplánovacím podkladom.
Mgr. Rísiková – navrhuje, aby členmi komisie boli všetci poslanci, z občanov Ing. L. Tréger.
Starostka – navrhuje za členov komisie z radov občanov - Ing. P. Matejko a Ing. arch. I. Karkošiak.
Hlavná kontrolórka – treba písomný súhlas s členstvom v komisii od navrhnutých občanov. Na tomto

zasadnutí sa schvália prítomní poslanci za členov komisie. Predseda stavebnej komisie sa zvolí na
nasledujúcom zasadnutí OZ.
Na stanoviská a vyjadrenia obce k stavebným činnostiam a územnoplánovacím informáciám písať
termín platnosti stanoviska a vyjadrenia.
Starostka – k stanovisku p. Knapa : záväzné stanovisko k výstavbe RCH má platnosť 2 roky, je
chybou, že nebol uvedený termín platnosti na stanovisku z r. 2005. Nebolo majiteľom pozemku
požiadané o stavebné povolenie, je možnosť požiadať o zahrnutie do zmien a doplnkov č. 2, aby sa
na parcele C-KN 695 dalo stavať.
Poslanci zriadili stavebnú komisiu pri Obecnom zastupiteľstve v Nižnej Boci od 1.7.2021 a schválili za
členov stavebnej komisie Ing. M. Hromádku, Ing. E. Lániovú, Mgr. S. Rísikovú a zameranie činnosti
komisie všetkými hlasmi .
(uznesenie č. 37/2021, za 3 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, Mgr. S. Rísiková, - proti 0,
zdržal sa 0)
K bodu 6. Rôzne
•Starostka – zateplenie kultúrneho domu – dodávateľská firma momentálne robia práce vnútri okolo
okien, čaká sa na dvere do kotolne a garáže. Každý druhý piatok býva kontrolný deň.
PPA požiadala o vysvetlenie nezrovnalosti niektorých položiek v rozpočtoch víťazných firiem, majú
doplniť vysvetlenie.
P. Matejková – prečítala poslancom návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 6/2021,
čerpanie úveru na úhradu faktúry za práce na kultúrnom dome. Úver bol schválený v r. 2019, čerpanie
úveru bolo predĺžené dodatkom k zmluve.
Navýšenie príjmov + 74 000,00 Eur, navýšenie kapitálové výdavky + 74 000,00 Eur.
Poslanci schválili rozpočtové opatrenia č. 6/2021 všetkými hlasmi (uznesenie č. 38/2021, za 3 – Ing.
M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, Mgr. S. Rísiková, - proti 0, zdržal sa 0)
Starostka – informovala poslancov o odpovedi z Štátneho vodohosp. podniku, a.s., ktorému písala
kvôli vyčisteniu priehrady. Priehradu kontrolujú, prietok je v poriadku, zatiaľ ju netreba viac vyčistiť.
Obec doručuje v súčasnej dobe občanom dohody o domácom kompostovaní – biologicky rozložiteľný
odpad.
Ing. Lániová – objednať kontajner na veľkoobjemový odpad.
Starostka – prebehli štátne stavebné dohľady – chata „Kamenica“ – bude nové búracie povolenie, p.
Ing. Rigoci – odstránil drevené lešenie, musí doložiť statický posudok na nehnuteľnosť, p. Ing. Čutora
– konanie sa bude konať v náhradnom termíne.
Starostka – 26.6.2021 sa uskutoční v penzióne „Bocorka“ akcia pre deti.
Starostka – viacúčelové ihrisko – koše na basketbal sú zničené, siete na bránkach bude tiež treba
vymeniť. Stanovené pravidlá nie sú dodržiavané, tyče na siete ostali vonku, niekto ich nevložil do
prístrešku, v okolí je odpad a vitrážka so závesom na okne slúži na prevesenie spotených reflexných
viest. Zámok na prístrešku bude vymenený a bude k dispozícii v penzióne Bocorka. Kľúč sa bude
poskytovať za poplatok tak, ako to bolo doteraz. Samotné ihrisko nebude spoplatňované, ale ak tam
budú smeti a neporiadok, pristúpime na uzamknutie ihriska a spoplatnenie.
Ing. Lániová – informovala sa, či sa zistilo, kto navozil odpad na súkromný pozemok pod „Oleškovou.
Starostka – áno, je záznam ako dotyčný z auta zhadzuje odpad na pozemok. Starostka napíše výzvu
na odstránenie odpadu zo súkromného pozemku, v prípade nesplnenia, odstúpi vec na konanie na
Okresný úrad odbor ŽP.
Starostka – zbierka pre OMAMU – je vyzbierané dosť oblečenia, je potrebné ho roztriediť, pobaliť
a doručiť. Veľká vďaka patrí za organizáciu zbierky poslankyni Mgr. S. Rísikovej.
K bodu 7. Ukončenie
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Mgr. Silvia Skusilová
starostka
Zapísala:
Matejková Zuzana
Overovateľ:
Ing. Eva Lániová

