
Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v Nižnej Boci konaného dňa 04.11.2022 

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa 
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
       a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o       
           zvolení starostovi a poslancom  obecného zastupiteľstva
           ( predseda miestnej volebnej komisie)
       b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia      
           ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

             c)Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
             d)Vystúpenie novozvoleného starostu
      4.    Schválenie programu a overovateľa zápisnice
      5.    Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
      6.    Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia     
             obecného zastupiteľstva
      7.    Zriadenie komisie, voľba predsedu a členov podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o    
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
      8.    Určenie platu starostu obce
      9.    Rozpočtové opatrenie
    10.    Rôzne
    11.    Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci otvorila a viedla Mgr. 
Silvia Skusilová, ktorá privítala všetkých prítomných.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo podľa metodických pokynov MV SR.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa

Za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva určila Andreu Hrušovskú – 
pracovníčku obecného úradu

K bodu 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu

a) Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Zuzana Balcová informovala prítomných s priebehom 
a výsledkom volieb do orgánov samosprávy v obci. Volebná účasť v obci bola  58,9%. Na starostu 
obce bola jedna kandidátka a na poslancov obecného zastupiteľstva 6 kandidátov, pričom sa volilo 5 
poslancov obecného zastupiteľstva.
Za starostku obce bola zvolená Mgr. Silvia Skusilová     70 hlasov
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Tomáš Hellebrandt, Ing., nezávislý kandidát                      70 hlasov
Peter  Matejko, Ing., nezávislý kandidát                            66 hlasov
Silvia Rísiková, Mgr., nezávislá kandidátka                        65 hlasov
Martin Lichardus,  nezávislý kandidát                                 57 hlasov
Anna Trajteľová,   nezávislá kandidátka                             40 hlasov
Náhradník 
Vladimír Šak, Národná koalícia/ Nezávislí kandidáti           31 hlasov

b) Novozvolená starostka obce Mgr. Silvia Skusilová zložila slávnostný sľub, čo potvrdila svojím 
podpisom a ujala sa vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.



c)Text sľubu poslancov prečítala novozvolená starostka Mgr. Silvia Skusilová a každý prítomný 
poslanec potvrdil sľub svojím podpisom. Starostka overila, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé 
rokovať a uznášať sa a oboznámila novozvolených poslancov o spôsobilosti obecného zastupiteľstva 
rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Na základe tejto 
skutočnosti sa novozvolené obecné zastupiteľstvo ujalo svojich kompetencií.
d) Starostka obce vo svojom príhovore poďakovala poslancom odstupujúceho zastupiteľstva za ich 
prácu počas predchádzajúceho volebného obdobia, zároveň poďakovala hlavnej kontrolórke obce za 
odbornú pomoc a rady v jej volebnom období, novozvolenému zastupiteľstvu zaželala veľa 
porozumenia a úspešnej spolupráce.

K bodu 4. Schválenie programu  a overovateľa zápisnice.

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva – navrhnutý program 
zasadnutia poslanci schválili bez doplnenia všetkými hlasmi prítomných.
(uznesenie č.50/2022, Za – Ing. Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter Matejko, Mgr. Silvia Rísiková, Martin 
Lichardus, Anna Trajteľová, Proti -  0, Zdržal sa - 0)

Za overovateľku zápisnice bola určená Anna Trajteľová
Poslanci vzali na vedomie overovateľku zápisnice  všetkými hlasmi.
(uznesenie č.50/2022, Za – Ing. Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter Matejko, Mgr. Silvia Rísiková, Martin 
Lichardus, Anna Trajteľová, Proti - 0, Zdržal sa - 0)

K bodu 5.  Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu

Starostka obce oznámila poslancov, že zastupovaním starostky obce poveruje Mgr. Silviu Rísikovú, 
o čom bude vydané písomné poverenie.
Poslanci zobrali všetkými hlasmi prítomných na vedomie informáciu, že poverená zastupovaním 
starostky obce bude poslankyňa Mgr. Silvia Rísiková.
(uznesenie č. 51/2022, Za – Ing. Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter Matejko, Mgr. Silvia Rísiková, Martin 
Lichardus, Anna Trajteľová, Proti - 0, Zdržal sa - 0)

K bodu 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Starostka navrhla, aby poslancom, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva bol Ing. Peter Matejko.
Poslanci poverili p.  Ing. Petra Matejku  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. všetkými hlasmi prítomných.
(uznesenie č. 52/2022, Za – Ing. Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter Matejko, Mgr. Silvia Rísiková, Martin 
Lichardus, Anna Trajteľová, Proti - 0, Zdržal sa - 0)

K bodu 7.Zriadenie Komisie, voľba predsedu a členov podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu, za predsedu komisie zvolilo 
Ing. Tomáša Hellebrandta, za členov komisie – p. Annu  Trajteľovú, p. Martina Lichardusa.
Poslanci schválili predsedu a členov Komisie na ochranu verejného záujmu všetkými hlasmi 
prítomných. 
(uznesenie č.53/2022, Za – Ing. Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter Matejko, Mgr. Silvia Rísiková, Martin 
Lichardus, Anna Trajteľová, Proti - 0, Zdržal sa - 0)

K bodu8.Určenie platu starostu.

Poslanci určili v súlade s §4 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠU SR a násobku 1,65 
s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu všetkými hlasmi prítomných.
(uznesenie č.54/2022, Za – Ing. Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter Matejko, Mgr. Silvia Rísiková, Martin 
Lichardus, Anna Trajteľová, Proti - 0, Zdržal sa–0).



K bodu9.Rozpočtové opatrenie č. 9/2022.

Rozpočtové opatrenie starostky obce č.9/2022 sa týka zmien v príjmových aj výdavkových 
rozpočtových položkách, ktoré boli poskytnuté vo výške 1224,99 Eur zo štátneho rozpočtu na konanie 
volieb do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí 2022.
Poslanci rozpočtové opatrenie č.9/2022 berú na vedomie všetkými hlasmi prítomných
(uznesenie č.55/2022, Za – Ing. Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter Matejko, Mgr. Silvia Rísiková, Martin 
Lichardus, Anna Trajteľová, Proti - 0, Zdržal sa - 0)

K bodu 10. Rôzne

Hlavná kontrolórka obce p. PhDr. Desana Stromková poďakovala starostke za dobrú spoluprácu 
v minulom volebnom období a zároveň vyjadrila presvedčenie, že spolupráca bude pokračovať, 
zaželala starostke aj novým poslancom veľa úspechov do nového volebného obdobia.

K bodu 11. Záver

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila ustanovujúce zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva Obce Nižná Boca.

V Nižnej Boci dňa 4.11.2022

Zapísala: Hrušovská Andrea .........................................

Overovateľ: Anna Trajteľová .........................................

Mgr. Silvia Skusilová, starostka .........................................


