
Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 27.05. 2022 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

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

Ing. Eva Lániová
Martin Lichardus

Neprítomní: Mgr. Silvia Rísiková - ospravedlnená
Vladimír Šak - ospravedlnený

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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Nižná Boca za rok 2021.
5. Schválenie Záverečného účtu obce Nižná Boca za rok 2021
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 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. 20/2022, za 3 – 
Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice
Za overovateľa zápisnice bol určený p.Martin Lichardus, za zapisovateľku zasadnutia OZ bola určená 
starostkou  p. A.Hrušovská.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č.21/2022, za3 
– Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  25.03.2022– Obecné zastupiteľstvo 
konštatuje, že uznesenie č. 16/2022 z  3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nižná Boca zo 
dňa 29.04.2022 sa priebežne plní. 
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č.22/2022, za 3 – 
Ing. M. Hromádka, Ing. Eva Lániová, M. Lichardus,  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Nižná Boca za rok 2021.
Starostka – poslanci dostali stanovisko hlavej kontrolórky k záverečnému účtu e-mailom. 
Hlavná kontrolórka – návrh záverečného účtu bol zverejnený podľa zákona na 15 dní pred 
prerokovaním na zasadnutí OZ – 26.04.2022, bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vz.n.p., riadna účtovná závierka a hospodárenie obce 
bude overené audítorom.V zmysle § 16.ods.10 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet obce Nižná Boca za rok 2021 bez výhrad.



Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Nižná Boca za rok 2021 poslanci 
zobrali na vedomie všetkými hlasmi. (uznesenie č.23/2022, za 3 – Ing. M. Hromádka, Ing. Eva 
Lániová, M. Lichardus -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 5. Schválenie Záverečného účtu obce Nižná Boca za rok 2021.
V nadväznosti na odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce poslanci schválili  Záverečný účet obce 
Nižná Boca za rok 2021 bez výhrad všetkými hlasmi. (uznesenie č. 24/2022, za 3 – Ing. M. Hromádka, 
Ing. Eva Lániová, M. Lichardus -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 6. Rôzne
•Starostka –poslala poslancom emailom list od p. E. Hríbik, ktorý bol adresovaný obecnému 
zastupiteľstvu, v ktorom podala námietky voči Územnému plánu z roku 2003 a jeho dodatku z roku 
2008. Hlavná kontrolórka uviedla,že podané námietky sa neakceptujú, nakoľko pripomienkovanie 
uvedených strategických dokumentov sa realizovalo pred ich prijatím v konkrétnych rokoch v rámci 
procesu prípravy územného plánu a jeho dodatku. Námietky bude možné podať pri nových dodatkoch 
ktoré sa plánujú. Starostka informovala poslancov o plánovanom pracovnom stretnutí ohľadom 
dodatkov kÚzemnému plánu.
•Starostka –informovala o osadení nových autobusových zastávok. Boli dokúpené zaklapovacie rámy 
na plán odjazdov autobusov a Arriva dodala nové označenia autobusových zastávok. Poslanci 
prejavili spokojnosť s ich osadením aj s ich vzhľadom.
•Starostka – z Platobnej agentúry prišli správy z kontrol verejného obstarávania z vyjadrením, že 
finančné operácie – zateplenie aj vykurovanie kultúrneho domu je možné vykonať v zníženej výške 
oprávnených výdavkov podľa  nového verejného obstarávania. 
•Starostka – informovalaoakcii dňa detí v Penzióne Bocorka dňa 09.07.2022 a o poskytnutí 
finančného príspevku alebo formou balíčkov pre deti podľa dohody s prevádzkovateľkou 
PenziónuBocorka. Poslanci súhlasili.
•Starostka – informovala o ponuke od Klaster Liptov stať sa ich členom. Poslanci však nesúhlasili 
s touto ponukou a neodporúčajú  členstvo v danej organizácii.
•Starostka – informovala o konaných Štátnych stavebných dohľadoch a to p. Čútora, p. Rigoci,
p. Eliáš - Veles, p. Janec, a p. Šurka, všetkým pôjdu výzvy s termínom na urobenie opatrení. 
•Starostka –   informovala o vandalizme v obci a činoch spáchaných nielen na obecnom majetku, ale 
aj na súkromných, neobývaných stavbách. Fotky týchto činov sú na stránke obce a tiež na úradnej 
tabuli. Pani Eva  Lániovánavrhla zverejniť tieto fotky aj na sociálnych sieťach. 
•Starostka – informovala o prácach na brehu Chopcovica – odtrhnuté zábradlie, ktoré sa vykonávajú 
brigádnicky.
 – Pán Ing. Milan Hromádka sa spýtal na projekt Zlatnica, p. Šak, ktorý to má na starosti nebol 
prítomný a p. Lichardus odpovedal, že sa v danom projekte ešte nerobilo.  Ohľadom Drevuliaka – 
starostkainformovala o namontovanom novom osvetlenímiestnej komunikácie vedľa sochy a 
o plánovanom nátere a osvetlení Drevuliaka. 

K bodu 7. Ukončenie

Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

Zapísala: Hrušovská Andrea Mgr. Silvia Skusilová
Overovateľ: Martin Lichardus starostka






