
Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného
dňa 30.09. 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. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018 -2022
5. Rozpočtové opatrenia
6. Vyhlásenie havarijného stavu na miestnej komunikácii
7. Vyhodnotenie verejnej zbierky „ Zabudnutá minulosť“
8. Rôzne
9. 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 piati 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.40/2022, za 5 – Ing. 
Milan Hromádka, Ing. Eva Lániová, Mgr. S.  Rísiková,  M. Lichardus, V. Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice

Za overovateľa zápisnice bol  určená  Ing. Eva Lániová, za zapisovateľku zasadnutia OZ bola určená 
starostkou  p. A.Hrušovská.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľku a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č.41/2022, za 5 
– Ing. M.Hromádka,  Ing. E. Lániová , Mgr. S.  Rísiková, M. Lichardus, V. Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  26.08.2022– neboli prijaté 
poverujúceuznesenia. Uznesenie OZ v Nižnej Boci č. 38/2022 zo 6. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva obce Nižná Boca zo dňa 26.08.2022, v ktorom poslanci odporučili starostke pozvať p. 
Evu Hríbik na OZ konané dňa 30.09.2022 bolo splnené.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 42/2022, za 5 – 
Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová,Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus, V. Šak  -    proti 0, zdržal sa 0)



K bodu 4. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018 -2022
Starostka vyhodnotila volebné obdobie  2018 až 2022. Poslanci sa do vyhodnotenia zapájali 
a pripomínali činnosti, ktoré sa v obci vykonali. Vyhodnotenie bude spracované v písomnej forme 
a následne zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.

K bodu 4. Rozpočtové opatrenie
Rozpočtové opatrenie starostky obce 8/2022 sa týka presunu finančných prostriedkov medzi 
položkami v celkovej výške na strane výdavkov podľa funkčnej klasifikácie 7 500,- € bez zmeny 
celkových príjmov a celkových výdavkov rozpočtu obce na rok 2022.financie určené na opravu 
schodov do kultúrneho domu  presunieme na výmenu svietidiel verejného osvetlenia. Do konca 
októbra by sme vymenili svietidlá verejného osvetlenia za LED svietidlá, tieto nakúpime v Anmime 
v Lipt. Mikuláši za 69,36 € /ks s DPH čo predstavuje celkovú sumu 4584,40 € a p. Straka urobí 
výmenu za 2400,-€. Výmena svietidiel bude celkom stáť 6908,40 €. Je to najvýhodnejšia ponuka. 
Financie určené na opravu schodov do kultúrneho domu sa opakovane narozpočtujú do budúceho 
roka. 
Poslanci rozpočtové opatrenie  č.8/2022  schválili všetkými hlasmi  (uznesenie č.43/2022, za 5- Ing. 
M. Hromádka, Ing. E. Lániová,  Mgr. S. Rísiková, M. Lichardus,  , V. Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 6. Vyhlásenie havarijného stavu na miestnej komunikácii.
Starostka informovala o havarijnom stave na miestnej komunikácii pri dome so súp. č. 69, ktorý je 
potrebné vyhlásiť uznesením poslancov obecného zastupiteľstva, aby bolo možné financovať túto 
opravu z rezervného fondu. P. Mezovský  z firmy M+M Prefa prisľúbil vykonať opravu v novembri 
2022.  
Poslanci vyhlásili havarijný stav na miestnej komunikácii pri dome so súp. č. 69 – prepadnutá cesta 
všetkými hlasmi  (uznesenie č.44/2022, za 5- Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová,  Mgr. S. Rísiková, M. 
Lichardus, V. Šak  -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 7. Vyhodnotenie verejnej zbierky „ Zabudnutá minulosť“
Vyhlásená verejná zbierka „Zabudnutá minulosť“ bola k 30.09.2022 ukončená, vyzbieralo sa 1606 €, 
všetkým, ktorí prispeli srdečne ďakujeme, pomník je hotový, je potrebné urobiť malé úpravy okolia 
pomníka a obnoviť písmo na pomníku v Liptovskom Hrádku. Vyúčtovanie, poďakovanie, mená darcov 
a fotky pomníkov budú zverejnené na stránke obce. 

K bodu 7. Rôzne
•Starostka – navrhla poslancom 100%-né zvýšenie odmien za účasť na zasadnutiach obecného 
zastupiteľstva.
Navrhnuté zvýšenie odmien  poslanci schválili  všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 45/2022, za 5 – Ing. M. 
Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková, V. Šak,   proti 0, zdržal sa 0)
•Starostka – prečítala poslancom návrh uznesenia  na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky 
za rok 2022.
Poslanci schválili preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce za rok 2022   všetkými hlasmi 
(uznesenie č. 46/2022, za 5– Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková, V. 
Šak,  proti 0, zdržal sa 0)
• Starostka – z Kráľovej Lehoty prišla žiadosť na združenie finančných prostriedkov obcí Vyšná Boca, 
Nižná Boca, Malužiná a Kráľova Lehota pre materskú školu. Je to naša spádová materská škola, 
v tomto roku by chceli zakúpiť nové paplóny, vankúše a posteľnú bielizeň.
Príspevok materskej škole v Kráľovej Lehote vo výške 150,- € poslanci schválili  všetkými hlasmi.  
(uznesenie č. 47/2022, za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. Lichardus, Mgr. S. Rísiková, V. 
Šak,   proti 0, zdržal sa 0)
•Poslanci boli informovaní o akcii „ Čisté  Slovensko“ – starostka zhodnotila akciu , ktorej sa zúčastnilo 
12 dospelých a 2 deti, ako nie celkom opodstatnenú, kataster máme relatívne čistý, každý kto nájde 
v okolí odpadky, zdvihne ich. V rámci brigády sme okrem vyzbieraných odpadov z katastra, vyčistili 3 
cestné dažďové kanály, upratali sme odpad pri kultúrnom dome, pozametali cestu od naplavenín pri 
pomníku „u Včeláka“. Všetkým zúčastneným ale aj tým, ktorí zbierali odpad mimo brigády starostka 
ďakuje.
•Mgr. S. Rísiková – navrhla osadiť vianočný stromček ku kostolu. Ing. E. Lániová navrhla zasadiť 
vzrastlý strom na miesto pôvodného stromu. Je potrebné odstrániť peň pôvodného stromu, vykopať 
jamu a tam osadiť vianočný strom. 



•Starostka –listom žiadala na  Ministerstve spravodlivosti o pridelenie znalca na vypracovanie 
znaleckého posudku na pozemky pod miestnou komunikáciou. Z MS SR odpovedali, že nie sú 
oprávnení znalca prideliť, nemôžu nikomu prikazovať urobiť znalecký posudok. Poslanci navrhli, aby 
znalca na pozemky, ktoré chce obec získať navrhli predávajúci. 
• Starostka – 6.9.2022 bola vykonaná návšteva z PPA na kontrolu plnenia projektov v kultúrnom 
dome, priebežná kontrola dopadla dobre, projekty sa plnia podľa účelu a spejú k naplneniu cieľa. 
• Starostka –do žumpy v kultúrnom dome nateká spodná voda, prípojka bola odstavená, napriek tomu 
bolo počuť ako do žumpy tečie voda, bola obnažená prívodová kanalizačná rúra, tesniaca pena bola 
vpadnutá do žumpy. Je potrebné túto rúru zaizolovať. 
• Starostka – obecnému zastupiteľstvu bol adresovaný list od p. E. Hribik, v ktorom odmieta pozvanie 
na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci sa zhodli na tom, že miestna komunikácia – cesta 
popri Chopcovici je vedená ako cesta, čo dokazuje aj pasport miestnych komunikácií z roku 1988, 
povolenie na bránu bolo vydané v rozpore s územným plánom a v rozpore so stavebným zákonom. 
Občania miestnu komunikáciu využívajú, hlavne deti od školského autobusu. Poslanci vyzývajú p. E. 
Hribik, aby určila znalca, ktorý vypracuje znalecký posudok na pozemky, ktoré sú súčasťou miestnej 
komunikácie, obec zaplatí vypracovanie znaleckého posudku, poslanci budú akceptovať cenu určenú 
znaleckým posudkom. Poslanci nesúhlasia s osadením brány. Obec vo vyvlastňovacom konaní 
nepochybila a nepochybila ani pri vydaní územného rozhodnutia. 
(Uznesenie č.48/2022 schválili poslanci všetkými hlasmi:za 5 – Ing. M. Hromádka, Ing. E. Lániová, M. 
Lichardus, Mgr. S. Rísiková, V. Šak,   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 7. Ukončenie

Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

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




