
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 15.12. 2021 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

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

Martin Lichardus
Ing. Eva Lániová
Mgr. Silvia Rísiková

Neprítomní: Vladimír Šak

Ďalší prítomní:        

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

Program:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočtové opatrenia
5. Schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2022
7. Rôzne
8. Ukončenie 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej iba OZ/ zahájila a viedla starostka obce. Privítala prítomných 
poslancov,  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 p. PhDr. 
Desanu Stromkovú a poslanca Vladimíra Šaka. 
Navrhnutý program zasadnutia   poslanci schválili  všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 53/2021, za 4 – Ing. M. 
Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice
Za overovateľa zápisnice bola určená  p. Mgr. S. Rísiková, za zapisovateľku zasadnutia OZ bola určená 
starostkou  p. Z. Matejková.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 54/2021, za 4 – 
Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  22.10.2021 
– neboli prijaté poverujúce uznesenia
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 55/2021, za 4 – Ing. 
M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus,  Mgr. S. Rísiková -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 4. Rozpočtové opatrenia 
Starostka –  vyzvala p. Matejkovú, aby oboznámila poslancov s rozpočtovými  opatreniami č. 12-14/2021.
P. Matejková – rozpočtové opatrenie č.  12/2021 -  presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci bežného 
schváleného rozpočtu  – v sume 760,00 Eur, 
rozpočtové opatrenie č. 13/2021 -  povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, príjmy – 
stavebné poplatky + 845,00 Eur, odvod stavebných poplatkov spoločnému obecnému úradu + 845,00 Eur
rozpočtové opatrenie č. 14/2021 - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov –  
poplatky, dane, služby + 1 130,00 Eur,  výdavky – údržba komunikácií, telekomunikačné a poštové služby, 
odvody do poisťovní, údržba zabezpečovacieho zariadenia  + 1 130,00 Eur.
Poslanci  rozpočtové opatrenia č. 12-14/2021 zobrali na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 56/2021, 
za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 5. Schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starostka – poslanci dostali Dodatok č.1 emailom, Dodatok č. 1 bol zverejnený na webovej stránke obce aj 
na úradnej tabuli 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Zmena sa týka formy vyberania 



poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad právnickými osobami a fyzickými osobami – 
podnikateľmi poskytujúcimi ubytovacie služby. Neboli k nemu doručené žiadne pripomienky, poslanci nemali 
tiež žiadne pozmeňujúce návrhy. 
Na Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o miestnych daniach a a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa poslanci uzniesli všetkými hlasmi.  (za 4 – Ing. M. 
Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 6. Rozpočet obce na rok 2022 a výhľadový rozpočet na r. 2023.2024 

Starostka – návrh rozpočtu na rok 2022 a výhľadový rozpočet na r. 2023-2024 bol spracovaný 
v požadovanej forme v súlade so zákonmi. Návrh rozpočtu je spracovaný ako vyrovnaný vo výške  
132 300,00 Eur na strane príjmov aj výdavkov. Návrh rozpočtu bol zverejnený od 22. 11. 2021, neboli 
k nemu doručené žiadne pripomienky, návrhy, požiadavky. 
Poslanci dostali stanovisko hlavnej kontrolórky emailom. Vzhľadom na rozhodnutie OZ vo veci 
neuplatňovania rozpočtu v členení na programy počnúc rozpočtovým rokom 2014, predložený návrh 
rozpočtu neobsahuje členenie na programy. Hlavná kontrolórka obce odporučila obecnému zastupiteľstvu 
v nižnej Boci schváliť rozpočet obce na rok 2022 bez výhrad.
Poslanci zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky obce na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 57/2020, za 
4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková,   -   proti 0, zdržal sa 0)
Rozpočet na rok 2022  poslanci schválili  všetkými hlasmi, výhľadový rozpočet na r. 2023-2024 poslanci 
zobrali na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 58/2021, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. 
Lichardus, Mgr. S. Rísiková   -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 6. Rôzne 
•Starostka – navrhla poslancom 100%-né zvýšenie odmien za účasť na zasadnutiach obecného 
zastupiteľstva. 
Navrhnuté zvýšenie odmien  poslanci schválili  všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 59/2021, za 4 – Ing. M. 
Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková  -   proti 0, zdržal sa 0)
• Starostka – harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva – navrhla zatiaľ na prvý polrok 2022 – 
posledný piatok v mesiaci  - január, marec, máj, jún 2022. Poslanci súhlasili s návrhom. V prípade potreby 
sa zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá aj mimo navrhnutých termínov.
• Starostka – poslala  na Environmentálny fond žiadosť o dotáciu na stavbu „Vodovod Nižná Boca 
rozšírenie 2“.
• Starostka – ponuka kniha Liptov z neba – objednala 12 ks – na prezentáciu obce v r. 2022. 
• Starostka – k zatepleniu kultúrneho domu a zmene kúrenia obec stále nedostala z pôdohospodárskej 
platobnej agentúry žiadne vyjadrenie. Napísala email Ing. Michaele Rusňákovej, riaditeľke odboru 430 
Odbor vyhodnocovania ŽoNFP a kontroly obstarávania, - zatiaľ neprišla žiadna odpoveď.
• Starostka – deti do 15 rokov dostali od obce na Mikuláša balíčky. 
•Starostka – zo Slovenskej správy ciest, a.s., prišla žiadosť o zrezanie líp za kostolom, pretože ohrozuje 
dopravu na ceste I. triedy. O zrezanie strieborného smreku, na ktorý sa inštaluje vianočné osvetlenie chce 
požiadať aj Evanjelická cirkev. Starostka – zavolá dendrológa, ktorý dá stanovisko aj k výrubu líp, lebo tú 
ochranári nepovolia zrezať, aj k smreku.
•P. Matejková – účtovníčka OcÚ, navrhla poslancom na odpis nedaňové pohľadávky, ktoré sú z rokov 2013-
2015. Jedná sa poplatok za komunálny odpad za tieto roky od dvoch daňovníkov. Nedaňové pohľadávky sú 
spolu v sume 83,95 Eur. Výška jednotlivých pohľadávok je 16,79 Eur. Tieto odpísané pohľadávky budú stále 
evidované na podsúvahovej evidencii v účtovníctve.
Poslanci schválili odpísanie nedaňových pohľadávok spolu vo výške 83,95 Eur  všetkými hlasmi (uznesenie 
č. 60/2021, za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová,  M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková  -   proti 0, zdržal sa 
0)

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

Mgr. Silvia Skusilová 
 starostka

Zapísala: 
Matejková Zuzana

Overovateľ: 
Mgr. Silvia Rísiková




