
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 28.01. 2022 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

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

Ing. Eva Lániová
Mgr. Silvia Rísiková 
Martin Lichardus
Vladimír Šak

Neprítomní:                            .
Ďalší prítomní:        hlavná kontrolórka  PhDr. Desana Stromková - ospravedlnená

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

Program:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nižná Boca 
      na 1. Polrok 2022
5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021 
6. Prerokovanie návrhu výšky nájmu hrobového miesta.
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,  konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci, a preto ho v zmysle § 12 ods. 5 
Zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení prehlásila za uznášania schopné. Ospravedlnila p. PhDr. Desana 
Stromková. 
Navrhnutý program zasadnutia   poslanci schválili  všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 1/2022, za 5 – Ing. 
M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus, Vladimír Šak, Mgr. Silvia Rísiková  -   proti 0, zdržal sa 
0)

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice
Za overovateľa zápisnice bola určený p. Ing. Milan Hromádka, za zapisovateľku zasadnutia OZ bola 
určená starostkou  p. A. Hrušovská.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 2/2022, za 5 
– Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,  Vladimír Šak, Mgr. Silvia Rísiková -   proti 0, 
zdržal sa 0)

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  28.01.2022 – neboli prijaté poverujúce  
uznesenia. 
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 3/2022, za 5 – 
Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus, Vladimír Šak, Mgr. Silvia Rísiková  -   proti 0, 
zdržal sa 0)

K bodu 4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022 
Starostka –  plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nižná Boca na I. polrok, dostali poslanci 
emailom, bol zverejnený v súlade so zákonom na webovom sídle obce. K Návrhu neboli doručené 
žiadne pripomienky a poslanci vyjadrili súhlas k zverejnenému plánu.



Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2022 schválili a poverili hlavnú kontrolórku 
vykonaním kontrol všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 4/2022, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, 
Mgr. S. Rísiková, Martin Lichardus, Vladimír Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)
K bodu 5. Správa hlavnej kontrolórky obce Nižná Boca o kontrolnej činnosti v obci v roku 2021 
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 bude zverejnená na stránke obce. Správu z 
vecnej a formálnej kontroly uznesení prijatých OZ Nižná Boca dostali poslanci taktiež emailom, správa 
bola prerokovaná. 
Správu z vecnej a formálnej kontroly uznesení prijatých OZ Nižná Boca a Správu hlavnej kontrolórky  
o kontrolnej činnosti v obce v roku 2021 poslanci zobrali na vedomie  všetkými hlasmi (uznesenie č. 
5/2022, za  – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková, V Šak -   proti 0, 
zdržal sa 0)

K bodu 6.  
Starostka informovala o návrhu na prijatie VZN o cintorínskych poplatkoch. Poslanci navrhli ochranné 
pásmo z pravej strany 15 m., z hornej a z ľavej strany 5 m. Postupne sa budú uzatvárať Nájomné 
zmluvy na hrobové miesta. Navrhnuté sumy nájmov za urnový hrob -10.- eur, jednohrob 20.- eur, 
dvojhrob 30.- eur a trojhrob 40.- eur na dobu 10 rokov. Tieto poplatky sa zapracujú do VZN 
o Pohrebisku, ktoré bude v zmysle zákona zverejnené a občania budú môcť doručiť pripomienky. 
Poslanci schválili  navrhnuté výšky nájmov za hrobové miesta všetkými hlasmi (uznesenie 6/2022, za 
5 – Ing. M. Hromádka, M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková, V. Šak, Ing. Eva Lániová –proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 7. Rôzne 
•Starostka – informovala o nesprávnom uvedení termínov vývozu TKO na mesiac  Február 2022 v 
kalendári, starostka sa ospravedlňuje občanom za chybu v kalendári, zmena je prekonzultovaná 
s Technickými službami LH, namiesto 4.2. a 25.2.2022 bude vývoz len 18.02.2022. 
• Starostka – JUDr. Škerlík Roman napísal vyjadrenie k žalobe, kde žalobcom sú p. E. Hribik a J. 
Hubcej a žalovaný je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, obec bola doplnená ako ďalší účastník. 
Napriek zrušeniu žalobou napádaných rozhodnutí spôsobujú obci Nižná Boca náklady trov právneho 
zastúpenia vo výške 410,26 eur, čo si bude obec uplatňovať voči žalobcom. 
•Starostka – víťazná firma Kalorim nastúpi na práce v KD, ale navýšila rozpočet o 5000,- € po 
zdražovaní materiálu v projekte KD zmena vykurovania, po zdĺhavom procese schvaľovania nového 
verejného obstarávania Pôdohospodárskou platobnou agentúrou starostka navrhla toto navýšenie 
zaplatiť z rezervného fondu. Poslanci súhlasili s použitím rezervného fondu. 
•Starostka – informovala o žiadosti p. Zuskinovej o finančnú podporu 100 € k publikácii „Liptov – Dom 
a život v ňom, je to už piata kniha zo série LIPTOV a obec v nej bude propagovaná, podobne ako 
minulý rok jej obec poskytne 100 € a dostane 2 výtlačky knihy.  
•Starostka – informovala  o možnosti zbere šatstva, zbierka bude vyhlásená v mesiacoch marec 
a apríl 2022, podmienky zberu budú zverejnené na stránke a úradnej tabuli.  
•Starostka – poverila poslancov na dokončenie začatých projektov 

- Náučný chodník Zlatnica – do konca apríla 2022 ( V. Šak, M. Lichardus)
- Posed Flôs – do konca júna 2022 (V. Šak, Ing. M. Hromádka)
- Exteriérová knižnica – do konca mája 2022 (Rísiková Silvia)
- Drevuliak – náter a osvetlenie

K bodu 8. Ukončenie

Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

Mgr. Silvia Skusilová 
 starostka

Zapísala: 
Hrušovská Andrea



Overovateľ: Ing. 
Milan Hromádka


