
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 22.10. 2021 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

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

Martin Lichardus
Ing. Eva Lániová

Neprítomní: Mgr. Silvia Rísiková
Vladimír Šak 

Ďalší prítomní:        PhDr. Desana Stromková

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

Program:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočtové opatrenia
5. Schválenie dotácie pre CVČ Lipt. Hrádok a schválenie združenia finanč.prostriedkov

obcí  pre materskú školu v Kráľovej Lehote
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 poslancov a hlavnú kontrolórku obce Nižná Boca,  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. 45/2021, za 3 – 
Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus,   -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice

Za overovateľa zápisnice bol určený  p. M. Lichardus, za zapisovateľku zasadnutia OZ bola určená 
starostkou  p. Z. Matejková.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 46/2021, za 3 
– Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus,   -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  30.07.2021 

– neboli prijaté poverujúce uznesenia
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 47/2021, za 3 – 
Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus,   -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 4. Rozpočtové opatrenia 

Starostka –  vyzvala p. Matejkovú, aby oboznámila poslancov s rozpočtovým  opatrením č. 8/2021, 
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v sume 1 255,00 Eur, dane a poplatky 
+ 535,00 Eur, pokuty + 600,00 Eur za separovaný odpad + 120,00 Eur, výdavky – odvoz odpadu + 
785,00 Eur, materiál, služby, stavebné poplatky + 470,00 Eur s návrhom na zmenu rozpočtu – 
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 
- rozpočtové opatrenie č. 9/2021, príjmy – čerpanie úveru na zateplenie – 20 300,00 Eur, kapitálové 
výdavky zateplenie kultúrneho domu – 20 300,00 Eur, rozpočtové opatrenie č. 10/2021 – presun 
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 10/2021 – 



v sume 1 052,00 Eur, rozpočtové opatrenie č. 11/2021 povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 
vyšších príjmov –  poplatky, dane, služby + 930,00 Eur, predaj pozemkov + 645,00 Eur, výdavky – 
odvoz odpadu + 840,00 Eur, nákup rúšok + 90,00 Eur, kapitálové výdavky – zateplenie KD + 645,00 
Eur a rozpočtové opatrenie č. 11/2021 – presun presu
Poslanci schválili zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 9/2021 všetkými hlasmi, rozpočtové 
opatrenia č. 8, 10 a 11/2021 zobrali na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 48/2021, za 3 – Ing. M. 
Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus,   -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 5. Schválenie dotácie – CVČ v Liptovskom Hrádku a združených prostriedkov pre 
materskú školu v Kráľovej Lehote

Starostka – Centrum voľného času v Liptovskom Hrádku poslalo žiadosť o dotáciu na r. 2021 na 
záujmovú činnosť detí trvale bývajúcich v našej obci, ktorí navštevujú  CVČ v Lipt. Hrádku. V tomto 
roku od 01-08/21 navštevovali krúžky dve deti, od 09/21 je prihlásené na záujmovú činnosť jedno 
dieťa. 
Dotáciu pre Centrum voľného času v L. Hrádku vo výške 168,32 Eur na rok 2021 na záujmové 
vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci  poslanci schválili všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 49/2021, 
za 3 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus,   -   proti 0, zdržal sa 0)
Starostka – spolu s obcami Vyšná Boca, Malužiná a Kráľovou Lehotou sa dohodli na združení 
finančných prostriedkov za účelom podpory činnosti Materskej školy v Kráľovej Lehote v zriaďovacej 
pôsobnosti obce Kráľova Lehota – pre vyučovací proces v MŠ na zakúpenie tlačiarne, minisystému 
LG a digitálneho fotoaparátu.. Výška príspevku na jednotlivého účastníka je 145,00 Eur.
Finančný príspevok vo výške 145,00 Eur pre MŠ v Kráľovej Lehote   poslanci schválili všetkými 
hlasmi.  (uznesenie č. 50/2021, za 3 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová,  M. Lichardus,   -   proti 0, 
zdržal sa 0)

K bodu 6. Rôzne 

Starostka požiadala hlavnú kontrolórku obce o správy z vykonaných kontrol  – hlavná 
kontrolórka obce vykonala dve kontroly – kontrolu  vykonávanie základnej finančnej kontroly pri 
vybraných finančných operáciách obcou Nižná Boca  - pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky 
a nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia, a kontrolu realizácie odporúčaní a opatrení daných počas 
kontrol za predchádzajúce obdobie – záver kontroly - pri prijímaní uznesení citovať príslušné 
ustanovenie zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb v z.n.p., o majetku obce č.138/1991 Zb. 
v z.n.p., zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. a iných 
príslušných zákonov. Správy z kontrol tvoria prílohu zápisnice.
Poslanci zobrali na vedomie správu z vykonaných kontrol všetkými hlasmi (uznesenie č. 51/2021, za 3 
– Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová,  M. Lichardus,   -   proti 0, zdržal sa 0)

Starostka – na obec prišlo nesúhlasné vyjadrenie štátnej ochrany prírody k urbanistickej štúdii 
– zmeny a doplnky územného plánu. 
Ing. Lániová – k štúdii sa majú vyjadriť obyvatelia
Ing. Hromádka – treba rokovať s investorom, predložiť požiadavky, aby sa pomohlo rozvoju obce.
Starostka – obec neeviduje žiadnu oficiálnu žiadosť o zmeny a doplnky územného plánu. Až keď bude 
na obec žiadosť doručená, či od fyzickej alebo právnickej osoby, potom sa bude o nej rokovať.
Ing. Hromádka – ak sa záujemcovia o zmeny a doplnky územného plánu ozvú – poslanci chcú s nimi 
rokovať.

Starostka – na obec bola doručená výzva advokáta p. Knapa k vydaným stanoviskám 
a územnoplánovacej informácie k p.č. 695. Je potrebné zistiť u p. Marcely Herichovej a p. Igora 
Karkošiaka, ktorí spolupracovali s riešiteľmi ÚP, ako bola mienená výstavba na „Mazúrovskom“. 

Starostka – vyvlastnenie – prerušenie vyvlastňovacieho konania OÚ Žilina poslala JUDr. 
Škerlíkovi, vyjadrí sa za obec.

Starostka – vyzvala p. Matejkovú, aby prečítala poslancom návrh na vyradenie majetku, jedná 
sa o sedaciu súpravu, ktorá bola pôvodne v chodbe a prenajatím kancelárií a úpravou priestoru sa 
nemá kde umiestniť. Nájomcovia nemajú o ňu záujem, zaradená bola do drobného dlhodobého 
majetku obce v r. 1994.

P. Matejková prečítala poslancom návrh na vyradenie majetku k 31.10.2021:

Drobný dlhodobý majetok



P.č. názov majetku inv.č.  ks    cena za l ks Eur    Odpis  Eur   Zost.cena
1. kreslo Radeta    7108/7T 1   95,93         95,93      0,00
1. kreslo Radeta    7108/8T 1   95,93         95,93      0,00
2. gauč Radeta    7108/6T 1 184,89       184,89      0,00

Spolu             376,75       376,75      0,00

Poslanci schválili vyradenie majetku obce podľa predloženého zoznamu všetkými hlasmi (uznesenie 
č. 52/2021, za 3 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová,  M. Lichardus,   -   proti 0, zdržal sa 0)

Starostka:
• do konca októbra pošle žiadosť o dotáciu na environmentálny fond – „Vodovod Nižná Boca 
rozšírenie  2“. 
• pomník pri kostole je opravený, obec dostala dotáciu 1 500,00 Eur z úradu vlády SR na vojnové 
hroby
• ponuka kniha „Liptov z neba“ – vydanie v máji 2022
• kultúrny dom – od mája stále nemáme odpoveď z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, z Nitry boli 
doklady poslané ešte na kontrolu do Bratislavy,
• oslovila cestné stavby na urobenie ponuky – oprava miestnej komunikácie od súp. č. 96 ako sa 
skončilo v r. 2013 po koniec obce a opravy výtlkov, cenová ponuka je vo výške 59 862,46 Eur,
• osvetlenie multifunkčného ihriska – cena stúpla z pôvodnej cenovej ponuky  7000,00 Eur na  cca 
10 000,00 Eur,
• kanalizácia – Boca Resort s.ro.,  p. Rehákom Martinom – dohodnúť stretnutie, ale súhlas na 
dobudovanie a postupné pripájanie by nemal byť z ich strany problém.
● Starostka – kalendáre na rok 2022 budú vo formáte A3 plánovacia mapa,
• deti do 15 rokov dostali na začiatku školského roka hygienický balíček,
• október – mesiac úcty k starším – sú pripravené darčekové tašky pre dôchodcov,
• zmluvy o kompostovaní s občanmi – zatiaľ je zhruba 39 % vrátených,
• rozpočet na rok 2022 – návrhy poslancov, aby sa mohli zapracovať do rozpočtu, uskutoční sa 
videokonferencia poslancov so starostkou.

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

Mgr. Silvia Skusilová 
 starostka

Zapísala: 
Matejková Zuzana

Overovateľ: 
Martin Lichardus




