
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 30.07. 2021 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

Prítomní:          Starostka : Mgr. Silvia Skusilová
                           Poslanci : Ing. Milan Hromádka

Martin Lichardus
Mgr. Silvia Rísiková
Vladimír Šak

Neprítomní: Ing. Eva Lániová 

Ďalší prítomní:        

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

Program:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočtové opatrenia
5. Rôzne
6. 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 štyria poslanci, a preto ho v zmysle § 12 ods. 5 
Zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení prehlásila za uznášania schopné. Ospravedlnila hlavnú 
kontrolórku – PhDr. D. Stromkovú.
Navrhnutý program zasadnutia   poslanci schválili  všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 39/2021, za 4 – 
Ing. M. Hromádka, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Rísiková,  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice
Za overovateľa zápisnice bol určený  p. V. Šak, za zapisovateľku zasadnutia OZ bola určená 
starostkou  p. Z. Matejková.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 40/2021, za 4 
– Ing. M. Hromádka, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Rísiková,  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  26.06.2021 – neboli prijaté poverujúce 
uznesenia
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 41/2021, za 4 – 
Ing. M. Hromádka, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Rísiková,  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 4. Rozpočtové opatrenia 
Starostka –  vyzvala p. Matejkovú, aby oboznámila poslancov s návrhom na úpravu rozpočtu – 
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov - rozpočtové opatrenie č. 7/2021. 
Príjmy – prevod z rezervného fondu – 7 150,00 Eur, výdavky – 3 230,00 Eur likvidácia azbestovej 
krytiny z povaly kultúrneho domu – odvoz a uloženie (nebezpečný odpad) a práce naviac pri zateplení 
kultúrneho domu – 3 920,00 Eur – žľaby, zvod, háky – vežička, nové vedenie – bleskozvod, 
oplechovanie balkóna – materiál + práca. Rozpis materiálu a prác tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci schválili rozpočtové opatrenia č. 7/2021 všetkými hlasmi (uznesenie č. 42/2021, za  4 – Ing. 
M. Hromádka, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Rísiková,  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 5. Rôzne
•Starostka – hlavná kontrolórka obce vykonala dve kontroly – kontrolu  vedenia pokladne za mesiace 
apríl-jún 2021  a kontrolu na vykonávanie základnej finančnej kontroly pri vybraných finančných 
operáciách obcou Nižná Boca. Ani pri jednej neboli zistené nedostatky a nie je potrebné prijímať 
žiadne opatrenia..



Poslanci zobrali na vedomie správu z vykonaných kontrol všetkými hlasmi (uznesenie č. 43/2021, za  
4 – Ing. M. Hromádka, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Rísiková,  -   proti 0, zdržal sa 0)
Starostka – zateplenie kultúrneho domu – už sú namontované aj dvere do kotolne a garáže. Pri 
kultúrnom dome bola uložená radlica na pluhovanie, ktorú obec vôbec nevyužívala, ani v budúcnosti 
by sa nevyužívala, bola urobená k V3S, dokončená bola svojpomocne, nebola zapísaná do 
technického preukazu V3S. Z toho dôvodu navrhla vyradiť radlicu z majetku obce. Radlica bola 
odvezená do železného šrotu spolu s ostatným železným odpadom z kultúrneho domu. Tak isto aj 
nábytok – kancelárske skrinky, ktoré boli v kanceláriách na prenájom v budove obecného úradu 
navrhla vyradiť. Jedná sa o skrinky a konferenčný stolík, ktoré boli v budove pri prevzatí do užívania 
obecným úradom – výroba okolo r. 1980-1985. Nájomcovia kancelárií ich nepotrebujú a v budove sa 
nemajú kde umiestniť. Na mnohých skrinkách bolo pokazené zamykanie, dvierka nedoliehali.
P. Matejková prečítala poslancom návrh na vyradenie majetku k 31.7.2021:
Dlhodobý hmotný majetok
P.č. názov majetku     inv.č. ks     cena za l ks Eur  Odpis Eur   Zost.cena
1. radlica na pluhovanie  13/004 1   1 934,56 1 934,56 0,00

Drobný dlhodobý majetok

P.č. názov majetku inv.č.  ks    cena za l ks Eur    Odpis  Eur   Zost.cena
1. konferenčný stolík    7101/41T 1 21,24       21,24      0,00
2. skrina a-125    7103/21T 1 53,11       53,11      0,00
3. skrina jednodielna    7103/24T 1 78,34       78,34      0,00
4. skrina nízka zásuvková 7103/28T 1 51,45       51,45      0,00
5. skrinka dvojdverová    7103/30T 1 57,76       57,76      0,00
6. skrinka dvojdielna    7103/31T 1 53,81       53,81      0,00
7. skrinka dvojdielna    7103/37T 1 66,39       66,39      0,00
8. skrina nízka dvojdver.   7103/3T 1 33,19       33,19      0,00
9. skrinka štvordverová    7103/45T 1 66,39       66,39      0,00
10. skrinka dvojdielna    7103/48T 1 66,39       66,39      0,00
11. skrina štvordverová    7103/50T 1 79,67       79,67      0,00
12. skrina štvordverová    7103/56T 1 61,41       61,41      0,00

Spolu           689,15     689,15      0,00
Poslanci schváli vyradenie majetku obce podľa predloženého zoznamu všetkými hlasmi (uznesenie č. 
44/2021, za  4 – Ing. M. Hromádka, M. Lichardus, V. Šak, Mgr. S. Rísiková,  -   proti 0, zdržal sa 0)
Starostka – prípojka k viacúčelovému ihrisku, možné je napojenie z domu smútku, musí sa zmeniť 
istič. Fungujú už aj merače rýchlosti, smerom od Vyšnej Boce je potrebné orezať konáre brezy, ktorá 
zacláňa merač.
Starostka – bola na stretnutí starostov  k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody - národné parky, ktorá sa uskutočnila dňa 28. júla 2021 v budove Slovenskej 
Agentúry Životného Prostredia
Diskusia  prebiehala za účasti štátneho tajomníka a ďalších zástupcov Ministerstva životného 
prostredia SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zástupcov generálneho 
riaditeľstva Štátnej ochrany prírody SR a zamestnancov Správy Národného parku Nízke Tatry.

K bodu 7. Ukončenie
Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

Mgr. Silvia Skusilová 
 starostka

Zapísala: 
Matejková Zuzana

Overovateľ: 
Vladimír Šak




