
Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 29.04. 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

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

Program:

1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly zverejňovania objednávok, zmlúv a faktúr.
5. Schválenie obstarania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nižná Boca
6. Rozpočtové opatrenia
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 všetci 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.12/2022, za 5 – Ing. 
M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,  Mgr. Silvia Rísiková, Vladimír Šak  -   proti 0, zdržal sa 
0)

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice
Za overovateľa zápisnice bol určený p. Vladimír Šak, za zapisovateľku zasadnutia OZ bola určená 
starostkou  p. A.Hrušovská.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č.13/2022, za5 
– Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,   Mgr. Silvia Rísiková, Vladimír Šak -   proti 0, 
zdržal sa 0)

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  25.03.2022– neboli prijaté 
poverujúceuznesenia. 
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č.14/2022, za 5 – 
Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,  Mgr. Silvia Rísiková, Vladimír Šak  -   proti 0, 
zdržal sa 0)

K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly zverejňovania objednávok, zmlúv a faktúr.
Hlavná kontrolórka predniesla správu z kontroly zverejňovania objednávok, zmlúv a faktúr. Upozornila 
na zverejňovanie faktúr pri ktorých je potrebné na stránke obce uvádzať aj dátum úhrady.
Poslanci zobrali na vedomie správu hlavnej kontrolórky z kontroly zverejňovania OZF všetkými hlasmi 
(uznesenie č.15/2022, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,  Mgr. Silvia Rísiková, 
Vladimír Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)



K bodu 5. Schválenie obstarania Zmien a doplnkov č. Územného plánu obce Nižná Boca.
Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali  schválený Územný plán a Doplnok č.1 a prerokovali aj 
žiadosť p. Draškoviča, ktorý odprezentoval svoju žiadosť na predchádzajúcom obecnom 
zastupiteľstve dňa 25.03.2022.Poslanci sa zhodli na potrebe obstarania Zmiena doplnkov č.2 
týkajúceho sa lokality Dolné Lúky a Dolné Salášky .OZ schválilo procesnú stránku obstarania Zmien a 
doplnkov č.2 v zmysle § 16, ods.2 stavebného zákona, ale úhradu nákladov spojenú so zaplatením 
odborne spôsobilej osoby, ktorá zabezpečí proces obstarávania podľa § 2a, ods.1 stavebného zákona 
a dodávateľa - spracovateľa Zmien a doplnkov č. 2 znáša investor, ktorý zmenu vyvolal - §17, ods.2, 
písm.c).
Poslanci schválili obstaranie Doplnku č.2 UP  všetkými hlasmi (uznesenie č.16/2022, za 5 – Ing. M. 
Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,  Mgr. Silvia Rísiková, Vladimír Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 6. Rozpočtové opatrenia.
Starostka informovala poslancov s rozpočtovými opatreniami.Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 -  
povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov, zapojenie 
finančných výdavkov v súlade s § 14ods. 2 písm.b/ a c/, d/. Navýšenie príjmových položiek +200,00 
Eur – pokuta za porušenie stavebného zákona, +86,00 Eur vratka za rok 2021 – spoločný stavebný 
úrad, + 300,00 Eur – prerozdelenie daní DÚ, +115,00Eur zapojenie do rozpočtu – zostatok dotácie 
SOBD 2021. Navýšenie výdavkov: +115,00 Eur – vrátenie zostatku dotácie SOBD 2021, +86,00 Eur-
darčeky pre jubilantov – dôchodcov nad 80 rokov, +500,00 Eur – finančná pomoc odídencom 
z Ukrajiny – nezisková organizácia. Rozpočtové opatrenie č.4/2022 – povolené prekročenie a viazanie 
príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov, v súlade s § 14ods. 2 písm. b/ a c/. Navýšenie 
príjmových položiek +1 400,00 Eur – prerozdelenie daní zo ŠR – DÚ. Navýšenie výdavkov: +1 400,00 
Eur – archív – vyraďovacie konanie, spracovanie stavebnej agendy.
Poslanci rozpočtové opatrenia č.3/2022 a č. 4/2022  zobrali na vedomie všetkými hlasmi  (uznesenie 
č.17/2022, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,  Mgr. Silvia Rísiková, Vladimír 
Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 7. Rôzne

•Starostka –  Napísala žiadosť o obnovu katastrálneho operátu na Úrad geodézie a kartografie 
a katastra SR, je problém zohnať geodeta na zameriavanie pozemkov v našom katastri. Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš -katastrálny odbor opakovane žiadal obnovu katastrálneho operátu ale neúspešne, 
preto sme zaslali žiadosť aj my. 
•Starostka –informovala o Štátnom stavebnom dohľade /ŠSD/ na oplotenie  pozemku vo vlastníctve p. 
Šurkovej – súp. č. 107, ktorá nechce predať pozemok pod výjazdom obci a chce ho užívať. Požiadala 
preto poslancov, ktorým to vyhovuje,  aby sa tohto konania zúčastnili. Deň a čas konania oznámi 
poslancom SMS správou.Poslanci prisľúbili účasť na ŠSD.
•Starostka – informovala o vybavovaní stavebného povolenia a aktuálneho rozpočtu  na horný úsek 
miestnej komunikácie z dôvodu možnosti získania dotácie cez MAS Horný Liptov.
•Starostka – požiadala o aktualizáciu Sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou Nižná Boca 
– ide hlavne o zmenu ceny za km V3S a poplatky za hrobové miesta, ktoré sú už schválené v vo VZN 
č. 1/2022 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska. Starostka navrhla zrušiť tri sadzby za jazdené 
kmV3S a zjednotiť do jednej sadzby. Vladimír Šak navrhol zmeniť cenu z 1,66 €/km na 2,50 Eur/km. 
Poslanci z navrhnutou cenou súhlasili. Sadzobník tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci schválili Sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou Nižná Boca všetkými hlasmi 
(uznesenie č.18/2022, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,  Mgr. Silvia Rísiková, 
Vladimír Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)
•Starostka – informovala o havarijnom stave – prepadnutá cesta pred domom so sú. č. 69 – 
opakovaný stav, čakáme na rozpočet od p. Kriššáka. Na havarijný stav sa boli pozrieť pracovníci  
firmy Cestné stavby. Ďalší havarijný stav – odtrhnuté zábradlie za mostovým oblúkom v smere do 
doliny popri vodnom toku Chopcovica. Poslanci navrhli zorganizovať brigádu a zábradlie opraviť.
•Starostka –   predložila návrh na vyradenie dvoch kusov autobusových zastávok z majetku obce. Do 
konca mája by mali byť osadené nové, ktoré obci daruje p. Ing. Žabka. Poslanci schválili vyradenie 



majetku všetkými hlasmi  (uznesenie č. 19/2022, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. 
Lichardus, Mgr. S. Rísiková, Vladimír Šak  – proti 0, zdržal sa 0)
•Starostka – prečítala ďakovný list od p. Gombitu za finančnú pomoc pre Ukrajincov neziskovej 
organizácii Oáza – nádej pre nový život.

K bodu 8. Ukončenie

Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

Zapísala: Hrušovská Andrea Mgr. Silvia Skusilová
Overovateľ: Vladimír Šak starostka


