
Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 25.03. 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

Neprítomní: Vladimír Šak - ospravedlnený                           .
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. Schvaľovací proces Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o prevádzkovom poriadku 

pohrebiska obce Nižná Boca,.
5. Rozpočtové opatrenia
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 štyria  poslanci, a preto ho v zmysle § 12 ods. 
5 Zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení prehlásila za uznášania schopné. Ospravedlnil sa p.  Vladimír 
Šak a kontrolórka obce  p. PhDr. DesanaStromková. 
Navrhnutý program zasadnutia   poslanci schválili  všetkými hlasmi.  (uznesenie č.  7/2022, za 4 – Ing. 
M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,  Mgr. Silvia Rísiková  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice
Za overovateľa zápisnice bola určená p. Ing. Eva Lániová, za zapisovateľku zasadnutia OZ bola 
určená starostkou  p. A.Hrušovská.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 8/2022, za 4 
– Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,   Mgr. Silvia Rísiková -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  28.01.2022– neboli prijaté 
poverujúceuznesenia. 
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 9/2022, za 4 – 
Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,  Mgr. Silvia Rísiková  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 4. Schvaľovací proces  Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o prevádzkovom 
poriadku pohrebiska obce Nižná Boca.
Návrh VZN č. 1/2022 bol od 08.03.2022 zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a webovej 
stránke obce. V zákonnej lehote prišiel 1 návrh od poslanca Ing. M Hromádku, ktorý sa týkal 
obmedzenia používania umelohmotných kvetov a plastových jednorazových svietnikov. Jeho návrh bol 
zapracovaný do textu VZN.



Poslanci sa uzniesli na prijatí VZN č. 1/2022 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Nižná Boca 
pri dodržaní podmienky hlasovania 3/5 väčšiny prítomných poslancov. Schválené VZN č. 1/2022 bude 
vyvesené na 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce a účinnosť nadobudne 15. dňom po 
zverejnení.
Za :Ing. M Hromádka,  Ing. E. Lániová, Mgr. S. Rísiková, Martin Lichardus  -   proti 0, zdržal sa 0

K bodu 5. Rozpočtové opatrenia.
Starostka –  oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – 
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, príjmy – čerpanie úveru      
+5 831,00Eur, dobropisy el. energia r. 2021 +191,00 Eur, refundácia el. energia – prenajaté kancelárie 
+155,00 Eur, výdavky - + 5 831,00 Eur zateplenie KD, el. energia – obecný úrad + 155,00 Eur, 
špeciálne služby právne + 191,00 Eur
Poslanci rozpočtové opatrenie č. 1/2022 schválili všetkými hlasmi ( uznesenie č.10/2022 za 4 – Ing. M. 
Hromádka, Ing. E Lániová, M. Lichardus , Mgr. S Rísiková – proti 0, zdržal 0)
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie 
a viazanie výdavkov, navýšené príjmy + 1 000,00 Eur – poplatok TKO, navýšenie výdavkov + 140,00 
Eur – zástavy SR a EÚ s tyčami, + 25,00 Eur – žiarivky – lampy VO, + 100,00 Eur – materiál na 
drobné úpravy KD a knižnica, + 735,00 Eur – kapitálové výdavky – zateplenie KD – samozatvárač 
dverí BRANO 2x, elektrikárske práce.
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 2/2022 zobrali na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 10/2022, 
za 4 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková, - proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 6. Rôzne
•Starostka – informovala o ponuke opravy výtlkov miestnej komunikácie za 24,00 Eur bez DPH/ m², 
bude kontaktovať firmu, aby prišli pomerať výtlky, hlavne v hornom úseku a mohli dať cenovú ponuku.
• Starostka – informovala o uznesení o zastavení konaniavo veci žalobyE. Hribik  Ministerstva dopravy 
a výstavby SR. Obci nebola priznaná náhrada trov konania. Obec požiadala o podanie sťažnosti proti 
výroku, ktorým súd nepriznal obci Nižná Boca náhradu trov konania.
•Starostka – informovala o začatí prác vykurovania KD firmou Kalorim od polovice apríla 2022. Cena 
práce je navýšená o 5 000 Eur. Práce sa uskutočnia aj napriek tomu, že z PPA neprišla žiadna 
odpoveď.
•Starostka – navrhla ku oprave schodov do kultúrneho domu vytvoriť jednoduchý stavebný projekt na 
ohlásenie stavebných úprav vstupného areálu KD
•Starostka – informovalao možnosti získania dotácie na osvetlenie ihriska zo Žilinského 
samosprávneho kraja. Dotácia však nie je možná pre nesúhlas vlastníka pozemku – čo je podmienkou 
dotácie
•Starostka – informovala o prebiehajúcej zbierke šatstva, ktorá bola vyhlásená 15.03.2022, občania 
môžu nosiť textil pred požiarnu zbrojnicu do 30. 04. 2022. 
•Starostka – informovala o prijatej žiadosti od Slovenského zväzu včelárov na poskytnutie finančnej 
podpory. Poslanci odporučili aby žiadateľ postupoval  podľa VZN o dotáciách, ktoré je zverejnené na 
stránke obce. 
•Starostka –  navrhla poskytnúť príspevok pre odídencov z Ukrajiny. Poslanci schválili podporu vo 
výške 500,00 Eur priamo neziskovej organizácii Oáza – nádej pre nový život, ktorú vedie p. Gombita 
Peter a ktorá poskytuje ubytovanie odídencom z Ukrajiny. Finančný príspevok bude zaslaný na č. účtu 
IBAN: SK11 3100 0000 0043 6000 6906.
Poslanci finančný príspevok schválili všetkými hlasmi (uznesenie č. 11/2022, za 4 – Ing. M. Hromádka, 
Ing. E. Lániová, M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková – proti 0, zdržal sa 0)
•Starostka – informovala o prijatej  žiadosti  na vypracovanie doplnku k Územnému plánu obce Nižná 
Boca časť Dolné Salášky a Dolné Lúčky. Prítomní hostia Ing. Draškovič a Mgr. Pinčákoboznámili 
poslancov s investičným zámerom  na zmenu územného plánu v lokalite Dolné Salášky a Dolné 
Lúčky. Poslanci prerokujú zámer obstarať doplnky a zmeny územného plánu a budú postupovať podľa 
zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

K bodu 7. Ukončenie

Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

Zapísala: Hrušovská Andrea Mgr. Silvia Skusilová
Overovateľ: Ing. Eva Lániová starostka






