
Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 26.08 2022 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

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

Martin Lichardus
                                                   Vladimír  Šak

Neprítomní: Ing. Eva Lániová - ospravedlnená

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. Rozpočtové opatrenia
5. Rôzne
6. 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. 33/2022, za 4 – 
Ing. Milan Hromádka, Mgr. S.  Rísiková,  M. Lichardus, V. Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice

Za overovateľa zápisnice bol  určený Ing. Milan Hromádka, za zapisovateľku zasadnutia OZ bola 
určená starostkou  p. A.Hrušovská.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č.34/2022, za 4 
– Ing. M. Hromádka, Mgr. S.  Rísiková, M. Lichardus, V. Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  24.06.2022– neboli prijaté poverujúce 
uznesenia. 
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 35/2022, za 4 – 
Ing. M. Hromádka, Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus, V. Šak  -    proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 6. Rozpočtové opatrenia.
Starostka  - oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami. Rozpočtové opatrenie 6/2022 
povolené prekročenie výdavkov  pri dosiahnutí  vyšších príjmov – čerpanie úveru v sume 26 078,00 
Eur na vykurovanie Kultúrneho domu.



Poslanci rozpočtové opatrenie  č.6/2022 schválili  všetkými hlasmi  (uznesenie č.36/2022, za 4- Ing. 
M. Hromádka,  Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus, V. Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)
Rozpočtové opatrenie starostky obce 7/2022 sa týka presunu rozpočtovaných kapitálových 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu medzi položkami v celkovej výške na strane výdavkov 
podľa funkčnej klasifikácie 5 300,00 Eur bez zmeny celkových príjmov a celkových výdavkov rozpočtu 
obce na rok 2022.
Poslanci rozpočtové opatrenie  č.7/2022  schválili všetkými hlasmi  (uznesenie č.36/2022, za 4- Ing. 
M. Hromádka, Mgr. S. Rísiková,  M. Lichardus, V. Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 6. Rôzne

•Starostka – predložila poslancom návrh na vyradenie drobného dlhodobého majetku v celkovej sume 
1 407,38 Eur, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice a návrh na zaradenie dlhodobého hmotného  majetku 
obce -  dvoch autobusových zastávok v obstarávacej hodnote 2 500,- Eur za 1 kus.
Poslanci schválili  vyradenie drobného dlhodobého majetku a zaradenie dlhodobého hmotného 
majetku obce všetkými  hlasmi (uznesenie č.37/2022, za 4- Ing. M. Hromádka, Mgr. S. Rísiková, M. 
Lichardus, V. Šak  -   proti 0, zdržal sa – 0)
•Starostka –informovala  o ukončení prác Archívu Tatry s.r.o. a o potrebe zakúpenia nového regálu na 
archivovanie stavebných dokumentov. Regál je zakúpený v hodnote 770,- Eur v rámci schváleného 
rozpočtu.
 •Starostka – informovala poslancov aj o platbe 650,- Eur na  plánovanú obnovu  virtuálneho cintorína. 
Finančné prostriedky budú použité v rámci schváleného rozpočtu.
•Starostka – sadzbu  dane za neudržiavané stavby podľa platnej novely stavebného zákona je 
potrebné schváliť do VZN o daniach na rok 2023. Presný postup vyrubovania dane bude upresnený.
•Starostka – povolenie na stavebné úpravy horného úseku cesty je vybavené, potrebné je ešte 
dopracovať aktuálny rozpočet a podať žiadosť  o dotáciu na MAS Horný Liptov. V prípade schválenia 
žiadosti je možnosť realizácie opravy cesty v budúcom roku. 
•Starostka – firma Helus s. r. o. v septembri dokončí zatepľovacie práce  na Kultúrnom dome. 
•Starostka – rozbité okno a strecha na prístrešku pri multifunkčnom ihrisku sú opravené, opravené sú 
aj basketbalové koše  a do budúceho rozpočtu je potrebné zakomponovať obstaranie nových sietí do 
bránok.
•Starostka – informovala o rozbehnutej akcii Wifi pre teba.
•Starostka – poslancov informovala o liste od pani Evy Hríbik, ktorý bol adresovaný Obecnému 
zastupiteľstvu. Pán Mgr. Ján Hubcej neprevzal výzvu na vrátenie finančných prostriedkov – bola mu 
opakovane zaslaná poštou aj e-mailom.
V žalobe, ktorú podala p. E. Hribik na OÚ Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky bol na obec 
doručený rozsudok SR, kde krajský súd v Žiline zrušil rozhodnutie Okresného úradu Žilina, OVBP č. 
OVBP2-2017/046290/Cho zo dňa 27.11.2017 a vec vracia žalovanému OÚ Žilina na ďalšie konanie, 
čím je zrušené územné rozhodnutie na cestu popri Chopcovici. 
Poslanci odporučili  starostke pozvať pani Evu Hríbik na najbližšie obecné zastupiteľstvo ktoré sa 
bude konať 30. septembra 2022 (uznesenie č.38/2022, za 4- Ing. M. Hromádka, Mgr. S. Rísiková, M. 
Lichardus, V. Šak  -   proti 0, zdržal sa – 0)
• Poslanci prerokovali návrh štúdie, ako podklad pre Zmeny a doplnky ÚP č. 2 v lokalite Dolné salášky 
a Dolné lúky a skonštatovali, že okrem týchto lokalít nie je potrebné robiť iné zmeny a v platnosti 
ostáva platný územný plán a zmeny a doplnky č. 1.(uznesenie č. 39/2022, za 4- Ing. M. Hromádka, 
Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus, V. Šak  -   proti 0, zdržal sa – 0)
•Pán Ing. Milan Hromádka sa spýtal starostky na informáciu výmeny svietidiel na verejnom osvetlení.
Strostka informovala poslancov že výmena jedného svietidla je 180,- Eur. Pri počte 53 svietidiel by išlo 
o sumu 9 540,- Eur. 

K bodu 7. Ukončenie

Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

Zapísala: Hrušovská Andrea Mgr. Silvia Skusilová
Overovateľ: Ing. Milan Hromádka starostka




