
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného

dňa 09.12. 2022 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

Prítomní:          Starostka : Mgr. Silvia Skusilová
                           Poslanci : Ing. Tomáš Hellebrandt

Ing. Peter Matejko
Martin Lichardus
Anna Trajteľová
Mgr. Silvia Rísiková

Neprítomní:

Ďalší prítomní:   PhDr. Desana Stromková – hlavná kontrolórka       

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 1. polrok 2023
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2023
6. Schválenie rozpočtu obce Nižná Boca na rok 2023
7. Proces schvaľovania Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o miestnych daniach a  

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
8. Proces schvaľovania Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o vyhradení miesta a 

ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na 
území Obce Nižná Boca

9. Rozpočtové opatrenia – úprava rozpočtu 2022
10. Rôzne
11. 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. 56/2022, za 5 – 
Ing. Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter Matejko,  Mgr. S.  Rísiková,  M. Lichardus, A. Trajteľová  -   proti 0, 
zdržal sa 0)

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice
Za overovateľa zápisnice bol  určený  Ing. Peter Matejko, za zapisovateľku zasadnutia OZ bola určená 
starostkou  Mgr. Silvia Rísiková.
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 57/2022, za 5 
– Ing. Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová  
-   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  30.09.2022 
– neboli prijaté poverujúce uznesenia
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení všetkými hlasmi (uznesenie č. 58/2022 za 5 – Ing. 
Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová  -   
proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený od 24.11.2022 do 09.12.2022 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 zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023 a poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa 
schváleného plánu kontrolnej činnosti. 



Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2023 schválili a poverili hlavnú kontrolórku 
vykonaním kontrol všetkými hlasmi.  (uznesenie č. 59/2022, za - 5 Ing. Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter 
Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2023
Poslanci dostali stanovisko hlavnej kontrolórky emailom. Vzhľadom na rozhodnutie OZ vo veci 
neuplatňovania rozpočtu v členení na programy počnúc rozpočtovým rokom 2014, predložený návrh 
rozpočtu neobsahuje členenie na programy. Hlavná kontrolórka obce odporučila obecnému zastupiteľstvu 
v Nižnej Boci schváliť rozpočet obce na rok 2023 bez výhrad.
Poslanci zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky obce na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 60/2020, za 
5 - Ing. Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna 
Trajteľová -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 6. Rozpočet obce na rok 2023 a výhľadový rozpočet na r. 2024.2025 
Starostka – návrh rozpočtu na rok 2023 a výhľadový rozpočet na r. 2024-2025 bol spracovaný 
v požadovanej forme v súlade so zákonmi s platnou legislatívou. Návrh rozpočtu je spracovaný ako 
vyrovnaný vo výške  166.780,- € na strane príjmov aj výdavkov. Návrh rozpočtu bol zverejnený od 
24.11.2022, zo strany verejnosti neboli k nemu doručené žiadne pripomienky, návrhy, požiadavky. 
Rozpočet na rok 2023  poslanci schválili  všetkými hlasmi, výhľadový rozpočet na r. 2024-2025 poslanci 
zobrali na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 61/2021, za 5 - Ing. Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter 
Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová -   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 7. Proces schvaľovania Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o miestnych 
daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN 
2/2022).
Starostka obce informovala poslancov, že návrh VZN č. 2/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli 
a webovom sídle obce dňa 24.11.2022 a k zverejnenému návrhu VZN č. 2/2022 nebola na obec 
doručená od občanov žiadna pripomienka.  
Pri zastavaných plochách a nádvoriach a pri ostatných plochách  sa sadzba dane zvyšuje z 2% na 
4%. pri stavebných pozemkoch sa sadzba dane zvyšuje z 3 % na maximum 6,25%, obec zatiaľ 
nezavedie poplatok za rozvoj, ale zavádza koeficient za neudržiavané stavby v maximálnej výške 10. 
Daň za stavby sa mení nasledovne podľa tabuľky: 

ROK 2021,2022 2023

Druh stavby Sadzba/m2 Sadzba/m2

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu   

0,19 € 0,30 €

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu   

0,35 € 1,50 €  

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 1,45 € 1,50 €  

d) samostatne stojace garáže 0,25 € 0,30 €  

e)stavby hromadných garáží 0,25 € 0,30 €

f)stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou 0,25 € 0,25 €

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu  

1,10 € 1,50 €

h)   stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a  
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 

1,10 € 1,50 €  

i)  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 0,25 € 0,30 € 

Daň z ubytovania sa zvýši na 1 € za osobu a prenocovanie. Je dôležité, aby občania, ktorí poskytujú 
prechodné ubytovanie, informovali o výbere tejto dane pre obec aj na webových stránkach, na ktorých 
ponúkajú ubytovanie. 
Poplatok za komunálny odpad ostáva v rovnakej výške. 
Poslanci sa uzniesli na prijatí VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady pri dodržaní podmienky hlasovania 3/5 väčšiny prítomných 
poslancov (uznesenie č. 2/2022/VZN, za  5 – Ing. Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter Matejko,  Mgr. Silvia 
Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová -   proti 0, zdržal sa 0)



K bodu 8. Proces schvaľovania Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o vyhradení miesta 
a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 
na území Obce Nižná Boca (ďalej len VZN č. 3/2022)
Starostka obce informovala poslancov, že návrh VZN č.3/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli 
a webovom sídle obce dňa 24.11.2022 a k zverejnenému návrhu VZN 3/2022 nebola na obec 
doručená od občanov žiadne pripomienka. V pôvodnom VZN o volebných plagátoch bolo miesto na 
vylepovanie určené vráta na požiarnej zbrojnici, tie sú vymenené za nové elektrické dvere, preto sa 
miesto na vylepovanie plagátov muselo zmeniť.  
Poslanci sa uzniesli na prijatí VZN č. 3/2022 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Obce Nižná Boca pri 
dodržaní podmienky hlasovania 3/5 väčšiny prítomných poslancov (uznesenie č. 2/2022/VZN, za  5 – 
Ing. Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová -   
proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 9. Rozpočtové opatrenia  
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie č. 10/2022, a to povolené 
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov  – čerpanie úveru v sume 60 086,00 Eur na 
vykurovanie Kultúrneho domu.
Poslanci rozpočtové opatrenie  č.10/2022 schválili  všetkými hlasmi  (uznesenie č. 62/2022, za 5 – Ing. 
Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová -   
proti 0, zdržal sa 0)
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 11/2022 sa týka povoleného prekročenia a viazania príjmov 
a povoleného prekročenia a viazania výdavkov z dôvodu príjmov z dobrovoľnej zbierky „Zabudnutá 
minulosť“ v sume 1698,40 €.  
Poslanci  rozpočtové opatrenia č. 11/2022 zobrali na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 62/2021, za 5 
– Ing. Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová 
-   proti 0, zdržal sa 0)

K bodu 10. Rôzne: 
a) Schválenie dotácie CVČ Liptovský Hrádok 
Starostka – na základe žiadosti CVČ Lipt Hrádok obec poskytne dotáciu na prevádzku a na záujmové 
vzdelávanie detí v centre voľného času v  sume 113,35 €/rok/dieťa. CVČ navštevujú dve deti z našej 
obce a dotácia sa poskytuje na mesiace september až december 2022 celkove je to suma 75,56 €. 
Poslanci schválili vyplatiť dotáciu v plnej výške všetkými hlasmi (uznesenie č.63/2022, za 5 – Ing. 
Tomáš Hellebrandt, Ing. Peter Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová -   
proti 0, zdržal sa 0)
b) Predĺženie platnosti dokumentu Spoločný program hospodárskeho rozvoja obcí Horného 

Liptova
Starostka – je potrebné aktualizovať dokument Spoločný program hospodárskeho rozvoja ( ďalej len 
SPHR), ktorý bol vypracovaný Miestnou akčnou skupinou MAS Horný Liptov na toky 2018 – 2022. 
Aktualizácia dokumentu je potrebná pre čerpanie eurofondov. 
Poslanci schválili aktualizáciu SPHR všetkými hlasmi (uznesenie č.65/2022, za 5 – Ing. Tomáš 
Hellebrandt, Ing. Peter Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová -   proti 0, 
zdržal sa 0)
c) Predĺženie platnosti dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS).  
Platnosť dokumentu KPSS takisto skončí v tomto roku, je potrebné ho aktualizovať, aby sme mohli žiadať 
o dotácie VÚC v prípade potreby. MAS Horný Liptov by pre nás spracovala aktualizáciu aj tohto dokumentu.
Poslanci schválili aktualizáciu KPSS všetkými hlasmi (uznesenie č.66/2022, za 5 – Ing. Tomáš 
Hellebrandt, Ing. Peter Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová -   proti 0, 
zdržal sa 0)
d) Starostka – harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva – navrhla posledný piatok v mesiaci od 

januára po jún- 27.1., 24.2., 31.3., 28.4., 26.05., 30.06.,v júli  OZ nezvoláva a potom v auguste až po 
november 25.08., 29.9., 27.10., 24.11., v decembri vychádza OZ na 15.12.2023. Poslanci súhlasili 
s návrhom. V prípade potreby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá aj mimo navrhnutých 
termínov.

e) Starostka – dostali sme dotáciu 14.250 € na projekt Wifi pre Teba II.  
f) Starostka – deti do 15 rokov dostali od obce na Mikuláša balíčky, stromček je ozdobený pri kultúrnom 

dome 
g) Rigól pri hornej autobusovej zastávke je zasypaný makadamom, tak aby mohla odtekať voda, 

a zároveň aby sa dorovnal terén pred zastávkou. 



h) P. Zuzana Guhrová darovala obci podiely v nehnuteľnostiach podľa dedičského rozhodnutia a obec 
zaplatila trovy dedičského konania vo výške 37,60 €. Ide o podiely v parcelách, na ktorých stojí dom, 
ktorý chceme zlegalizovať a spraviť tam múzeum. Ďalší podiel nám daruje aj pani Ela Karkošiaková, 
obom starostka doručila darovacie zmluvy na podpis. 
  

K bodu 11. Ukončenie
Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ.

Mgr. Silvia Skusilová 
 starostka

Zapísala: 
Mgr. Silvia Rísiková 

Overovateľ: 
Ing. Peter Matejko 


