
Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného 

dňa 27.01.2023 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu 
 

Prítomní:          Starostka :  Mgr. Silvia Skusilová 

                           Poslanci : Ing. Peter Matejko 

   Martin Lichardus 

   Anna Trajteľová 

    Mgr. Silvia Rísiková 
 
Neprítomní:   Ing. Tomáš Hellebrandt 
     
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. Rozpočtové opatrenia. 
5. Schválenie dotácie CVČ Liptovský Hrádok na rok 2023 
6. Návrh Zmien a doplnkov ÚP č. 2 
7. Rôzne: 

a) Zálohové platby za spotrebu elektrickej energie  
b) Informácia o opravných položkách v účtovníctve. 

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. 1/2023, za 4 – 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  Martin Lichardus, za zapisovateľku zasadnutia OZ bola určená 
starostkou  Mgr. Silvia Rísiková. 
Poslanci zobrali na vedomie overovateľa a zapisovateľku všetkými hlasmi (uznesenie č. 2/2023, za 4 – 
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. 3/2023, za 4 – Ing. 
Peter Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová  -   proti 0, zdržal sa 0) 
 
K bodu 4. Rozpočtové opatrenia  
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie č. 12/2022, a to povolené 
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov  –  výnos dane z príjmov v sume 3000,- € 
Poslanci rozpočtové opatrenie  č.12/2022 schválili  všetkými hlasmi  (uznesenie č. 4/2023, za 4 –Ing. 
Peter Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová -   proti 0, zdržal sa 0) 
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 13/2022 sa týka povoleného prekročenia a viazania príjmov 
a povoleného prekročenia a viazania výdavkov z dôvodu navýšenia príjmov: +1225,-€ poplatok TKO, + 
332,-€ pokuta za porušenie stavebného zákona, +420,- € za pozemky pod miestnou komunikáciou  
Poslanci  rozpočtové opatrenie č. 13/2022 zobrali na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 4/2023, za 4 –
Ing. Peter Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová -   proti 0, zdržal sa 0) 
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 14/2022 sa týka povoleného prekročenia a viazania príjmov 
a povoleného prekročenia a viazania výdavkov z dôvodu navýšenia príjmov v celkovej sume +1243,- € 
z toho + 675 navýšenie príjmov zo ŠR na referendum 2023 (čerpanie bude v roku 2023), +540,- € 



odmena za prenesený výkon štátnej správy podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa +28,- € poplatky 
banke zaplatené z verejnej zbierky.  
Poslanci  rozpočtové opatrenie č. 14/2022 zobrali na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 4/2023, za 4 –
Ing. Peter Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová -   proti 0, zdržal sa 0) 
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 15/2022 sa týka povoleného prekročenia a viazania príjmov 
a povoleného prekročenia a viazania výdavkov v celkovej sume +750,- € prerozdelenie daní DÚ. 
Poslanci  rozpočtové opatrenie č. 15/2022 zobrali na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 4/2023, za 4 –
Ing. Peter Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová -   proti 0, zdržal sa 0) 
 
K bodu 5. Schválenie dotácie CVČ Liptovský Hrádok na rok 2023. 
Starostka – na základe žiadosti CVČ Lipt Hrádok obec poskytne dotáciu na prevádzku a na záujmové 
vzdelávanie detí v centre voľného času v  sume 9,85 € /mesiac/dieťa. CVČ navštevujú dve deti z našej 
obce a dotácia sa poskytuje na mesiace január až jún 2023. na obdobie september  až december 2023 
bude dotácia vyrátaná na základe zaslaných rozhodnutí o prijatí dieťaťa. 
Poslanci schválili dotáciu na prevádzku a na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času 
v Liptovskom Hrádku v  sume 9,85 € /dieťa / mesiac všetkými hlasmi (uznesenie č.5/2023,  za 4 –Ing. 
Peter Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová -   proti 0, zdržal sa 0) 
 
K bodu 6. Návrh Zmien a doplnkov ÚP č. 2 
Starostka – návrh Zmien a doplnkov  ÚP č. 2 dostali poslanci emailom - grafickú aj textovú časť.  
Navrhované zmeny sa týkajú:  
Zmena 1 Predmet navrhovanej zmeny - lokalita Dolné Salašky sa nachádza v severnej časti obce v 
blízkosti cintorína, v nadväznosti na zastavané územie obce. Zmena predstavuje úpravu vedenia 
prístupovej komunikácie v území, pri zachovaní funkčno-priestorového usporiadania územia pre rozvoj 
bývania a zároveň navrhuje nové plochy pre rekreáciu a CR v nadväznosti na existujúce návrhové 
plochy bývania formou IBV v ÚPN-Obce Nižná Boca. Plochy pre bývanie vo forme IBV v tejto časti sú 
ponechané v pôvodnom rozsahu, s maximálnou výškou zástavby 1NP + P, poloha umiestnenia 
jednotlivých objektov RD nie je záväzná. V zmysle platného územného plánu sa jedná o plochu pre 
rozvoj bývania formou IBV s intenzitou využitia stanovenou maximálnou výškou zástavby 1NP + P a 
plochy voľnej krajiny.  
Zmena 2 Predmet navrhovanej zmeny - lokalita Dolné Lúčky sa nachádza v severnej časti obce v 
susedstve lokality Dolné Salašky, v nadväznosti na zastavané územie obce. Predmetom navrhovanej 
zmeny je úprava priestorového usporiadania a zmena funkčného využitia športovo-rekreačnej a 
občianskej vybavenosti. Dochádza k zmene v rozsahu pôvodne navrhovaných objektov športovo-
rekreačnej vybavenosti (15 – hotel, 16 – penzión, 17 – penzión, 18 – penzión, 19 - športový klub, 20 - 
fitnes centrum, 21 - krytý plavecký bazén) na rekreačné územie s maximálnou výškou zástavby 1NP + 
P a územie so zmiešanou funkciou rekreácie a občianskej vybavenosti so stanovenou maximálnou 
výškou zástavby 2NP + P. Plochy pre bývanie vo forme IBV v tejto časti sú ponechané v pôvodnom 
rozsahu, s maximálnou výškou zástavby 1NP + P, poloha umiestnenia jednotlivých objektov RD nie je 
záväzná. V blízkosti toku, ktorý tvorí prírodnú hranicu medzi lokalitami Dolné Lúčky a Dolné Salašky je 
navrhovaná plocha pre ochrannú zeleň zahrňujúca obslužné komunikácie. V severno-východnej časti 
riešeného územia v nadväznosti na návrhové plochy pre rekreáciu sú v ZaD2 ÚPN-Obce Nižná Boca 
navrhované plochy hospodárskej zelene s dôrazom na ochranu kultúrnohistorických hodnôt v území, 
ktoré predstavujú zachovanie štruktúry špecifického krajinného obrazu s charakteristickým previazaním 
hospodársky využívanej krajiny a architektúry pôvodných hospodárskych objektov s novou zástavbou 
lokality. Tieto plochy majú v súčasnosti poľnohospodárske a lesohospodárske využitie, a zároveň 
ekologickú, environmentálnu i produkčnú funkciu. V zmysle ÚPN VÚC Žilinského kraja v platnom znení 
je možné na tejto ploche rozvíjať rekreačný priestor vyššieho významu pre dynamické aktivity. V tejto 
nadväznosti navrhujú ZaD2 ÚPN-Obce Nižná Boca na ploche pre hospodársku zeleň v prípustných 
funkciách pobytovú rekreačnú plochu bez možnosti zastavania s dôrazom na zachovanie tradičného 
pasienkového hospodárstva.  
Plochy navrhovaných zmien nekolidujú so žiadnym súčasným ani navrhovaným chráneným územím 
prírody, rovnako ani so žiadnym súčasným a navrhovaným prvkom ÚSES. 
Návrh bude zverejnený na úradnej tabuli a stránke obce a bude verejne prerokovaný.  
 
 
K bodu 7. Rôzne   
 
a) Zálohové platby za spotrebu elektrickej energie 
 



Vyúčtovanie elektrickej energie:  

  2022 

  

2023 

  platba záloh/mes záloh/rok nedoplat.  preplatok  záloh/mes záloh/rok 
1. Obecný úrad 3 4026,26 334 3674 352,26   948 10428 
2. Obecný dom 74 303,58 31     37,42 36 396 
3 Dom smútku 510 124,04 11 121 3,04   13 143 
4 Verejné osvetlenie 1043,18 123 1386   342,82 325 3575 
5 Vodojem 348,7 29 319 29,7   88 968 
6 Kultúrny dom 74               
7 Merač rýchlosti 1 98,63   99   0,37   124 
8 Merač rýchlosti 2 98,63   99   0,37   124 

spolu:  6043,02 528 5698 385 380,98 1410 15758 

 Rozdiel v zálohách:  882 10060      
 
V rozpočte sme s takým nárastom nepočítali. V najbližšej dobe by mali prísť opravené faktúry za 
zálohové platby.  
Starostka informovala poslancov o vyradení obce z regulovaných subjektov pre odber elektrickej 
energie, aj keď sme mali spotrebu do 30 MWh, uzavreli sme dve nové zmluvy na merače rýchlosti v roku 
2021 a tým sme nesplnili podmienky pre zotrvanie v regulovanom segmente pre rok 2023, do 31.3.2023 
musíme podať žiadosť, aby nás opäť zaradili do regulovaného segmentu v roku 2024.  
Ak prepíšeme elektromer v kultúrnom dome z TJ Tatran Nižná Boca na Obec, v roku 2025 nás opäť 
z regulovaného segmentu vylúčia.   
 
b) Informácia o opravných položkách v účtovníctve 
K 31.12.2022 sa v účtovníctve doúčtovali opravné položky vo výške: 
56,52 € k nedaňovým pohľadávkam (poplatok TKO) 
171,41  € k daňovým pohľadávkam (daň z nehnuteľností) 
7092,57 € obstaranie dlhodobého hmotného majetku (ČOV a kanalizácia – vo výške predpokladaných 
odpisov. 
Poslanci  zobrali opravné položky na vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 6/2023, za 4 – Ing. Peter 
Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová -   proti 0, zdržal sa 0) 
 
c) Správa z vecnej a formálnej kontroly uznesení prijatých OZ v roku 2022 
Správu dostali poslanci emailom, kontrolórka Desana Stromková skonštatovala, že pri kontrole neboli 
zistené žiadne závažné nedostatky a pochybenia a upozornila,  aby sa v bode rôzne  podávali len 
informácie, na schválenie dôležitých úkonov je potrebné doplniť bod programu.    
Poslanci  zobrali správu hl. kontrolórky a vedomie všetkými hlasmi (uznesenie č. 7/2023, za 4 – Ing. Peter 
Matejko,  Mgr. Silvia Rísiková,  Martin Lichardus, Anna Trajteľová -   proti 0, zdržal sa 0). 
 

   
K bodu 8. Ukončenie 
Starostka  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie  OZ. 
 
    
 
 
         Mgr. Silvia Skusilová  
           starostka 
Zapísala:  
Mgr. Silvia Rísiková  
 
 
 
Overovateľ:  
Martin Lichardus 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


