
Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 24.06. 2022 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

Prítomní:          Starostka : Mgr. Silvia Skusilová
                           Poslanci : Mgr. Silvia Rísiková

Ing. Eva Lániová
Martin Lichardus

                                                   Vladimír  Šak

Neprítomní: Ing. Milan Hromádka - 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. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2022.
5. Určenie volebného obvodu, počtu poslancov a rozsah úväzku starostu v obci Nižná Boca pre 

nové volebné obdobie
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 štyria 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. 25/2022, za 4 – 
Mgr. S.  Rísiková, Ing. E.  Lániová, M. Lichardus, V. Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice

Za overovateľa zápisnice bola  určená Mgr. Silvia Rísiková, za zapisovateľku zasadnutia OZ bola 
určená starostkou  p. A.Hrušovská.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č.26/2022, za 4 
– Mgr. S.  Rísiková, Ing. E.  Lániová, M. Lichardus, V. Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  27.05.2022– neboli prijaté 
poverujúceuznesenia. 
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 27/2022, za 4 –, 
Mgr. S. Rísiková , Ing. E.  Lániová, M. Lichardus,  V. Šak  -    proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený od 03. 06.2022 do 24.06.2022 na úradnej tabuli obce a 
webovom sídle obce. Obecné zastupiteľstvo aj starostka môže kedykoľvek poveriť hlavnú kontrolórku 



vykonaním aj inej kontroly, ako sú v pláne uvedené. Obecné zastupiteľstvoschvaľuje Plán kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 a poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa 
schváleného plánu kontrolnej činnosti.
Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky  na II. polrok 2022 schválili a poverili hlavnú kontrolórku 
vykonaním kontrol všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 28/2022, za -  4Mgr Silvia Rísiková, Ing. Eva 
Lániová,  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 5.Určenie volebného obvodu, počtu poslancov a rozsah úväzku starostu v obci Nižná 
Boca pre nové volebné obdobie

Starostka obce informovala poslancov, že 29. októbra 2022 sa budú konať komunálne voľby – voľby 
starostu a poslancov, spolu s voľbami do Vyšších územných celkov. Pre komunálne voľby je potrebné 
určiť počet volebných obvodov, počet poslancov a rozsah úväzku starostu. 
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca určuje:

 pre voľbu poslancov a starostu v komunálnych voľbách 2022 jeden volebný obvod
 pre volebné obdobie 2022 - 2026 päť poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Nižná Boca
 pre volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce na 100 % (7,5 hodín 

denne)
(uznesenie č. 29/2022, za 4 –, Mgr. S. Rísiková , Ing. E.  Lániová,  M. Lichardus,  V. Šak  -    proti 0, 
zdržal sa 0)

K bodu 6. Rozpočtové opatrenia.

Rozpočtové opatrenie starostky obce 5/2022 sa týka presunu finančných prostriedkov medzi 
položkami v celkovej výške na strane výdavkov podľa funkčnej klasifikácie 1 300,- € bez zmeny 
celkových príjmov a celkových výdavkov rozpočtu obce na rok 2022.
Poslanci rozpočtové opatrenie  č.5/2022  zobrali na vedomie všetkými hlasmi  (uznesenie č.30/2022, 
za 4-,  Mgr. S. Rísiková,  Ing. E. Lániová, M. Lichardus,  , V. Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 6. Rôzne

•Starostka – informovala poslancov na stránku Ministerstva vnútra ohľadom kandidatúry na nové 
volebné obdobie 2022 - 2026 
•Starostka –informovala  o prácach vykonaných na brehu vodného toku Chopcovica, sú zabetónované 
kovové stĺpiky a zábradlie bude z oceľového lana. 
•Starostka –poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili na brigáde kosenia cintorína a informovala 
o oprave odberného miesta na vodu, a okolia – prilepené obkladové kamene na lavičkách, výmena 
obrubníka a oprava zámkovej dlažby.
•Starostka – Farby na Drevuliaka dodá p. Marič, ktorý ho vyrábal. 
•Starostka –navrhla vytvoriť verejnú zbierku na pamätný pomník obetiam židovského pôvodu, ktorí boli 
zavraždení v roku 1944. Mgr. Silvia Rísiková navrhla vytvoriť transparentný účet s možnosťou 
informovania ľudí cez sociálne siete.
Poslanci schválili zriadenie účtu všetkými hlasmi(uznesenie č.31/2022, za 4-,  Mgr. S. Rísiková,  Ing. 
E. Lániová, M. Lichardus,  , V. Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)
•Starostka – informovala o opakovanej výzve od p. Knapa ohľadom problematiky výstavby na 
„Mazurovskom“, ktorá bola prerokovaná s p. Herichovou (vtedajšou starostkou) a p. Ing. Arch. 
Karkošiakom a dospeli k záveru, že p. Knap môže svoj pozemok s parc. č.. 695 po splnení zákonom 
stanovených podmienok stavebne využiť.
•Starostka –  firma Kalorim zatiaľ neprevzala stavenisko vo veci zmeny vykurovania Kultúrneho domu. 
Kotol a príslušenstvo je už v požiarnej zbrojnici. Starostka ich vyzve na prevzatie staveniska. 
•Starostka –informovala o havarijnom stave  prepadnutá cesta v dedine, opravu sľúbil vykonať p. 
Sýkora – stavebná firma z Trenčína, nakoniec starostka oslovila p. Mezovského, ktorý zrealizuje celú 
opravu prepadliska až po šachtu pri súp. č. 67.  Zatiaľ v letnom období  to bude zabezpečené  hrubým 
plechom.
•Starostka – výška dotácie na prevádzku a na záujmové vzdelávanie deti v centre voľného času 
Liptovský Hrádok je určená suma 108,57 Eur. Je to suma, ktorú obec každoročne prispieva do Centra 
voľného času Lipt. Hrádok.  
Poslanci schválili vyplatiť dotáciu v plnej výške všetkými hlasmi (uznesenie č.32/2022, za 4-,  Mgr. S. 
Rísiková,  Ing. E. Lániová, M. Lichardus,  , V. Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)



•Starostka –informovala aj o búracích prácach ktoré sa vykonávajú na chate Kamenica a tiež 
o pristavenom kontajnery na kovový šrot. 
•Starostka –informovala poslancov o plánovanej oprave poškodených škridiel a rozbitého okna na 
prístrešku pri Multifunkčnom ihrisku spôsobené vandalizmom, oslovila p. Pavellu, ktorý staval 
prístrešok, aby strešnú krytinu vymenil a okno nad dverami necháme vyplniť doskami. Dáme opraviť aj 
koše na basketbal a objednáme lopty na futbal, volejbal a basketbal, prípadne rakety na bedminton 

K bodu 7. Ukončenie

Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

Zapísala: Hrušovská Andrea Mgr. Silvia Skusilová
Overovateľ:Mgr. Silvia Rísiková starostka


