Zápisnica z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2022
konaného dňa 12. júla 2022 v zasadačke OcÚ
Prítomní:
Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta OcÚ, Ing. Zuzana Žáková –
hlavná kontrolórka obce, Pavol Habovštiak – riaditeľ Technických služieb Nižná, Jana Bečková –
ekonómka obce.
Poslanci: Ján Bolibruch, Mgr. Roman Kašuba, Agáta Ličková, Ján Mišík, Ing. Martin Nákačka,
Mgr. Tatiana Petrovičová, Martin Žuffa.
K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že
zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 11 poslancov je
prítomných 7. Starosta obce vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za overovateľov poslancov Jána Bolibrucha a Mgr. Romana Kašubu, za
zapisovateľku Veroniku Latkovú. Poslanci nepredložili iný návrh.
Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce nominoval do návrhovej komisie poslancov Jána Mišíka a Martina Žuffu. Poslanci
nepredložili iný návrh.
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Návrh bol hlasovaním prijatý.
Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina oboznámil prítomných poslancov s predloženým programom.
Zároveň dal možnosť podania návrhu na doplnenie alebo zmenu programu. Poslanec Ing. Martin
Nákačka navrhol presunúť bod č. 7 Voľby do orgánov samosprávy obcí za bod č. 16 Rôzne.
Starosta obce navrhol doplniť do programu zasadnutia za bod č. 3 bod Návrh na schválenie
súdneho zmieru. Po diskusii starosta obce dal hlasovať jednotlivo o každom bode programu.
Hlasovanie za bod programu č. 4 Zmier v súdnom spore - lyžiarsky vlek:
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
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zdržal sa:

0

nehlasoval: 0.
Bod programu bol prijatý.
Hlasovanie o bode programu č. 5 Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná o určení spádovej
materskej školy v obci Nižná:
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Bod programu bol prijatý.
Hlasovanie o bode programu č. 6 Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.2/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Nižná:
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Bod programu bol prijatý.
Hlasovanie o bode programu č. 7 Správa o činnosti DHZO Nižná:
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Bod programu bol prijatý.
Hlasovanie o bode programu č. 8 Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 4:
Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, M. Žuffa
proti 3:
J. Bolibruch, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana Petrovičová
zdržal sa:
0
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nehlasoval: 0.
Bod programu bol prijatý.
Hlasovanie o bode programu č. 9 Zmena rozpočtu obce:
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Bod programu bol prijatý.
Hlasovanie o bode programu č. 10 Schválenie úveru:
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Bod programu bol prijatý.
Hlasovanie o bode programu č. 11 Správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nižná:
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Bod programu bol prijatý.
Hlasovanie za bod programu č. 12 Kontrola uznesení:
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Bod programu bol prijatý.
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Hlasovanie za bod programu č. 13 Nájom obecného majetku:
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Bod programu bol prijatý.
Hlasovanie za bod programu č. 14 Žiadosti občanov a právnických osôb:
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Bod programu bol prijatý.
Hlasovanie za bod programu č. 15 Odpovede na interpelácie:
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Bod programu bol prijatý.
Hlasovanie za bod programu č. 16 Interpelácie:
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Bod programu bol prijatý.
Hlasovanie za bod programu č. 17 Rôzne:
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
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proti:

0

zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Bod programu bol prijatý.
Hlasovanie za bod programu č. 18 Diskusia:
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Bod programu bol prijatý.
Hlasovanie za bod programu č. 19 Záver:
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Bod programu bol prijatý.
Program zasadnutia bol hlasovaním prijatý. Obecné zastupiteľstvo sa riadilo týmto programom:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie a programu zasadnutia
4. Zmier v súdnom spore – lyžiarsky vlek
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná o určení spádovej materskej školy v obci Nižná
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nižná č.2/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná
7. Správa o činnosti DHZO Nižná
8. Voľby do orgánov samosprávy obcí
9. Zmena rozpočtu obce
10. Schválenie úveru
11. Správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nižná
12. Kontrola uznesení
13. Nájom obecného majetku
14. Žiadosti občanov a právnických osôb
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15. Odpovede na interpelácie
16.
17.
18.
19.

Interpelácie
Rôzne
Diskusia
Záver.

K bodu č. 4 – Zmier v súdnom spore – lyžiarsky vlek
Advokát JUDr. Dušan Serek ako právny zástupca Obce Nižná predniesol na zasadnutí OcZ návrh
na schválenie súdneho zmieru podľa § 148 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku. Obec Nižná
sa od roku 2018 súdi o budovu lyžiarskeho vleku na Uhliskách z dôvodu, že má pochybnosti pri
jej nadobudnutí spoločnosťou HOREC – horské centrum s.r.o. Celý súdny spor súvisí aj s tým, že
Obec Nižná bola v období od 01.06.2005 do 04.05.2016 spoločníkom v spoločnosti SKI
CENTRUM –UHLISKÁ, s.r.o. na základe peňažného vkladu. Po vylúčení Obce Nižná zo
spoločnosti si obec nárokuje vrátenie svojho peňažného vkladu aj napriek tomu, že spoločnosť
SKI CENTRUM – UHLISKÁ, s.r.o. dlhodobo vykazovala stratu. Podstatou súdneho zmieru je tá,
že Obec Nižná uzná, že výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2083 k.ú. Nižná,
pod A, stavby – Údolná stanica lyžiarskeho vleku Prasatín s. č. 642 postavená na pozemku
parcela CKN č. 3802/2 je spoločnosť HOREC – horské centrum s.r.o. Zároveň sa spoločnosť
HOREC – horské centrum s.r.o. zaviaže zaplatiť Obci Nižná sumu 30 000,- € na novovytvorený
účet Obce Nižná v lehote do 10 od právoplatnosti uznesenia o schválení súdneho zmieru a to
prostredníctvom osobitného za týmto účelom založeného vinkulovaného bankového účtu. Obec
Nižná sa zaviazala, že celú vyplatenú sumu 30 000,-€ použije na rekonštrukciu a úpravu cestnej
komunikácie vybudovanej na pozemkoch par. CKN č. 3802/1 a par. CKN č. 3802/4 v k.ú. Nižná
do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na užívanie
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nachádzajúcej sa pod cestnou komunikáciu.
V prípade, že poslanci OcZ neschvália uznesenie na schválenie súdneho zmieru, súdny spor bude
naďalej pokračovať. Podľa advokáta JUDr. Dušana Sereka bola táto žaloba jediným možným
riešením nadviazať komunikáciu pôvodného vlastníka nehnuteľnosti a nájsť spoločné riešenie.
Vyplatená suma 30 000,- € zodpovedá finančnému vkladu Obce Nižná do spoločnosti SKI
CENTRUM – UHLISKÁ, s.r.o.
Starosta obce uviedol, že obec navrhovala takéto riešenie. Suma 30 000,- € bude použitá na
opravu cesty smerujúcej k lyžiarskemu vleku, čiže financie sa vrátia do tejto oblasti. Prednosta
OcÚ sa k danej problematike vyjadril formou e-mailu, ktorý zaslal poslancom OcZ. Dúfa, že po
uzatvorení súdneho zmieru sa začnú jednania s pánom Jozefom Kachútom ako konateľom
spoločnosti SKI CENTRUM – UHLISKÁ, s.r.o. aj v iných nedoriešených veciach.
Do rozpravy sa nikto z poslancov OcZ neprihlásil, preto starosta obce dal hlasovať o uznesení
v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej schvaľuje súdny zmier v tomto znení:
I. Žalobca Obec Nižná uznáva, že výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na liste
vlastníctva č. 2083 pre obec a k. ú. Nižná, pod A, stavby - Údolná stanica lyž. vleku Prasatín
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súp. č. 642, postavená na pozemku parc. CKN č. 3802/2, je žalovaný spoločnosť HOREC horské centrum s.r.o. v 1/1-ine.
II. Žalovaný spoločnosť HOREC - horské centrum s.r.o. sa zaväzuje zaplatiť žalobcovi Obci
Nižná sumu 30.000,- €, slovom tridsaťtisíc eur, na novovytvorený účet žalobcu Obce Nižná
č. ........................................................... vedený v ..........................................., v lehote do 10
dní od právoplatnosti uznesenia o schválení súdneho zmieru a to prostredníctvom osobitného
za týmto účelom založeného vinkulovaného bankového účtu č. .........................................,
vedeného v ........................., ktorá suma už bola žalovaným spoločnosťou HOREC – horské
centrum s.r.o. na tento vinkulovaný bankový účet v prospech žalobcu Obce Nižná vložená
pred podpisom tohto návrhu na schválenie súdneho zmieru všetkými stranami sporu.
Náklady spojené so založením vinkulovaného účtu a samotnou vinkuláciou bude hradiť
spoločnosť HOREC – horské centrum s.r.o.
III. Žalobca Obec Nižná sa zaväzuje celú vyplatenú sumu 30.000,- € podľa bodu II. tohto
súdneho zmieru použiť výlučne na uhradenie odplaty zhotoviteľovi za zhotovenie diela –
rekonštrukciu a úpravu cestnej komunikácie v parametroch podľa príslušných STN
vybudovanej na pozemkoch parc. CKN č. 3802/1 a parc. CKN č. 3802/4 v katastrálnom
území Nižná (prípadne aj na ďalších susedných pozemkoch podľa terénnych úprav budúceho
staveniska), a to bezodkladne od právoplatnosti tohto uznesenia avšak najneskôr v lehote
jedného (1) roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na
užívanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nachádzajúcej sa pod cestnou
komunikáciou na pozemkoch parc. CKN č. 3802/1 a parc. CKN č. 3802/4 v katastrálnom
území Nižná (prípadne aj na ďalších susedných pozemkoch podľa terénnych úprav budúceho
staveniska). Umiestnenie cestnej komunikácie, na ktorú má byť použitá vyplatená suma
30.000,- €, je graficky znázornené v prílohe uznesenia o schválení tohto súdneho zmieru.
IV. Žalobca Obec Nižná sa zaväzuje doručiť žalovanému spoločnosti HOREC - horské centrum
s.r.o. písomné vyúčtovanie použitia celej vyplatenej sumy 30.000,- € podľa bodu II. tohto
súdneho zmieru, ktoré vyúčtovanie bude obsahovať presný rozpis prác a dodávok spolu s
cenou jednotlivých prác a dodávok, a to do 30 dní od uplynutia lehoty podľa bodu III. tohto
súdneho zmieru.
V. Žalobca Obec Nižná sa zaväzuje doručiť žalovanému spoločnosti HOREC - horské centrum
s.r.o. výpisy z účtu žalobcu Obce Nižná č. ........................................................... vedený v
........................................... s rozpisom všetkých platieb z tohto účtu za tie obdobia, v ktorých
boli finančné prostriedky na tomto účte použité na realizáciu diela uvedeného v bode III
tohto súdneho zmieru. Uvedené výpisy z účtu sa žalobca Obec Nižná zaväzuje doručiť
žalovanému spoločnosti HOREC - horské centrum s.r.o. do 30 dní od uplynutia lehoty podľa
bodu III. tohto súdneho zmieru.
VI. Týmto súdnym zmierom sú medzi stranami vysporiadané všetky práva a povinnosti
vyplývajúce z tohto sporu.
VII. Žiadna zo strán sporu nemá právo na náhradu trov konania.
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Hlasovanie: prítomní: 7.
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Uznesenie bolo hlasovaním prijaté.
Za 7:

K bodu č. 5 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná o určení spádovej materskej školy
v obci Nižná
Predmetné VZN bolo poslancom OcZ vopred zaslané a zverejnené obvyklým spôsobom dňa
17.6.2022. Pripomienky k VZN neboli podané. Do rozpravy sa nikto z prítomných neprihlásil.
Starosta obce dal hlasovať o Všeobecne záväznom nariadení obce Nižná o určení spádovej
materskej školy v obci Nižná.
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná o určení spádovej materskej školy v obci Nižná bolo
hlasovaním prijaté.
K bodu č. 6 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie obce Nižná č.2/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Nižná
Predmetné VZN bolo poslancom OcZ vopred zaslané a zverejnené obvyklým spôsobom dňa
17.6.2022. Pripomienky k VZN neboli podané. Do rozpravy sa nikto z prítomných neprihlásil.
Starosta obce dal hlasovať o Všeobecne záväznom nariadení obce Nižná, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.2/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Nižná.
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Predmetné všeobecné záväzné nariadenie bolo hlasovaním prijaté.
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K bodu č. 7 – Správa o činnosti DHZO Nižná
Predmetná správa bola poslancom OcZ vopred zaslaná. Do rozpravy sa nikto z prítomných
neprihlásil. Poslanci vzali na vedomie Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce
Nižná. Prítomní: 7.
K bodu č. 8 – Voľby do orgánov samosprávy obcí
Dňa 10.6.2022 boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov
samosprávnych krajov. Lehota na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných
zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev bola stanovená do 20. júla 2022. Návrh
volebných obvodov a počet poslancov, ktorí sa budú v nich voliť bol vypracovaný v súlade so
zákonom a vopred zaslaný poslancov OcZ. Do rozpravy sa prihlásili poslanci Ing. Martin
Nákačka a Ján Bolibruch. Poslanec Ing. Martin Nákačka žiadal zmeniť návrh v znení: Obecné
zastupiteľstvo v Nižnej určuje v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nižnej na
volebné obdobie 2022-2026, a to v počte 11. Taktiež navrhuje, aby volebné obvody boli
zachované (v zmysle volebného obdobia 2018 – 2022). Dôvody sú nasledovné: pre obec
s počtom obyvateľom od 3 000 do 5 000 je možné zvoliť od 9 do 11 poslancov OcZ. Podľa jeho
názoru je logickejšie zvoliť 11 poslancov OcZ, zachová sa nadpolovičná väčšina, je to
objektívnejšie a vyráta sa automatická trojpätinová väčšina. V zaslanom návrhu bolo
nerovnomerne rozdelený počet poslancov, ktorí sa majú zvoliť v danom obvode. Starosta obce
uviedol, že po prepočte sa zhodli na návrhu 10 poslancov OcZ. Obec Nižná má 4 016
obyvateľov, 10 poslancov je najbližšie k počtu obyvateľov. Obvody sa prirodzene rozdelili na
časť Dedina, časť bytové domy a časť Malá Orava so Svrčkovou. Po predbežnom zozname
voličov je v zmysle návrhu nasledovné rozdelenie volebných obvodov:
Obvod č. 1 Malá Orava, 970 voličov, volia sa traja poslanci OcZ
Obvod č. 2 Dedina +Zemianska Dedina, 1276 voličov, volia sa štyria poslanci OcZ
Obvod č. 3 Kolónia, 1080 voličov, volia sa traja poslanci OcZ.
Obyvatelia v Zemianskej Dedine budú voliť vo volebnej miestnosti v Zemianskej Dedine.
Hlasujú za kandidátov v obvode č. 2, kde by mal byť aj zástupca zo Zemianskej Dediny.
Poslanec Ján Bolibruch súhlasí s návrhom, aby sa volili 11 poslanci OcZ. Absolútne nesúhlasí,
aby Zemianska Dedina bola zlúčená s obvodom č. 2. Z tohto dôvodu podáva návrh, aby bol
zachovaný volebný obvod č. 4 v Zemianskej Dedine. Hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana
Žáková uviedla, že na školení pre hlavných kontrolórov odporúčali nepárny počet poslancov
OcZ. V zákone však nie je uvedené, že by bolo zamietavé ak počet poslancov bude 10. Poslanci
OcZ podávali vlastné návrhy, o ktorých následne diskutovali. Poslanci OcZ sa zhodli na
pozmeňujúcom návrhu, ktorý predniesol člen návrhovej komisie poslanec Ján Mišík a starosta
obce dal o ňom hlasovať v znení: Obecné zastupiteľstvo v Nižnej určuje
a) V súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nižnej na volebné obdobie
2022-2026, a to v počte 10,
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b) V súlade s § 166 ods. 3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v
obci Nižná nasledovné volebné obvody a počty poslancov v nich:
- volebný obvod č. 1 - Malá Orava, volia sa v ňom traja poslanci a zahŕňa ulice Družstevná,
Sama Chalupku, Za mostom, Orličie, Na Skalke, Jána Hollého, Záhradnícka, Gen.
Štefánika, Tajovského, Kollárova, Jesenského, Za Vŕškom, Na Ostrvke, Šoltésovej,
Podjavorinskej, Vansovej, Pri rybníkoch, Svrčková, Uhliská, Sihoť
- volebný obvod č. 2 - Dom Kultúry, volia sa v ňom traja poslanci a zahŕňa ulice
Radlinského, Mila Urbana, Partizánska, Vintiška, Štúrova, Hviezdoslavova, Železničná,
Tomanoczyho, Kukučínova, Kolejákova, Mieru, Bernolákova, Hamuljakova
- volebný obvod č. 3 - ZŠ s MŠ Nižná, volia sa v ňom traja poslanci a zahŕňa ulice
Závodná, Matúškova, Hattalova, Nová doba, Lesná, Farkašovského
- volebný obvod č. 4 - Zemianska Dedina, volí sa v ňom jeden poslanec a zahŕňa miestnu
časť Zemianska Dedina.
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 6:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Mgr. Tatiana Petrovičová, M.
Žuffa
proti:
0
zdržal sa 1: Ing. M. Nákačka
nehlasoval: 0.
Predmetné uznesenie bolo hlasovaním prijaté.
Starosta obce dal hlasovať o uznesení v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo volebnom období 2022 až 2026 vykonávanie
funkcie starostu obce v celom rozsahu – na plný úväzok
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Predmetné uznesenie bolo hlasovaním prijaté.
K bodu č. 9 – Zmena rozpočtu obce
Ekonómka obce pani Jana Bečková prítomných informovala, že im bolo zaslané Rozhodnutie
starostu obce o zmene rozpočtu č. 2/2022 a v deň zasadnutiu OcZ im bolo predložené
Rozhodnutie starostu obce o zmene rozpočtu č. 3/2022. Do rozpravy sa nikto z prítomných
neprihlásil. Poslanci OcZ vzali na vedomie Rozhodnutie starostu obce o zmene rozpočtu č.
2/2022 a Rozhodnutie starostu obce o zmene rozpočtu č. 3/2022. Prítomní 7.
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K bodu č. 10 – Schválenie úveru
Vzhľadom na to, že rezervný fond obce je určený na krytie investičných aktivít, starosta obce
navrhuje prijať úver na vykrytie stavby verejného osvetlenia v časti Sihoť. Poslanci obdržali
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nižná k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania. Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ing. Martin Nákačka, ktorý sa
informoval, či sú podklady k úveru, t.j. výpočet sumy úveru, zmeranie úseku a výpočet počtu
lámp verejného osvetlenia. Starosta obce uviedol, že obec má vypracovaný projekt aj vydané
stavebné povolenie. Jedná sa o úsek od rodinného domu s.č. 536 až po lávku cez rieku, plus
stredová ulica po oboch stranách na Svrčkovej.
Poslanec Martin Žuffa sa informoval, či si môžeme dať prioritu, čo budeme financovať, napr.
výstavbu vodovodu na Sihoti. Ak má spoločnosť OVS, a.s. určité pravidlá a nebude chcieť všetko
financovať, musíme to rešpektovať. Starosta obce uviedol, že obec nemôže stavať vodovod a ani
sa na jeho výstavbe nebude finančne podieľať. Na výstavbu vodovodu obec nemôže čerpať
prostriedky z eurofondov, pričom OVS, a.s. môže. Je v rozpore so zákonom ak obec na vlastné
náklady vybuduje verejný vodovod v obci a potom ho predá za jedno euro spoločnosti OVS, a.s.
Prednosta OcÚ JUDr. Jozef Šveda uviedol, že ako poradný orgán odporúča čerpať úver iba na
infraštruktúru. Po skončení rozpravy, starosta obce dal hlasovať o uznesení v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej schvaľuje prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. maximálne
do výšky 60 000,-EUR pre zabezpečenie financovania projektu „Nižná – Sihoť – Verejné
osvetlenie“ a podpísanie Úverovej zmluvy.
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 6:
Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana Petrovičová,
M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa 1: J. Bolibruch
nehlasoval: 0.
Predmetné uznesenie bolo hlasovaním prijaté.
K bodu č. 11 - Správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nižná
Poslancom OcZ bola vopred zaslaná Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly č.
3/HK/2022. Kontrola bola zameraná na preverenie, či má obec vypracované a schválené
dokumenty: štatút obce, organizačný poriadok, rokovací poriadok a tiež súlad týchto dokumentov
so skutočnosťou. Hlavná kontrolórka upozornila na nezrovnalosti, o ktorých informovala starostu
obce. Starosta obce upozorní administrátora FB stránky pod názvom Nižná na facebooku, aby
v profile nepoužíval erb obce bez jeho súhlasu. Prednosta OcÚ upozorní nové zloženie obecného
zastupiteľstva po jeho zvolení na aktualizáciu štatútu obce.
Poslanci OcZ vzali na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly č.3/HK/2022.
Prítomní: 7.
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K bodu č. 12 – Kontrola uznesení
Poslanci OcZ vzali na vedomie kontrolu uznesení zasadnutia OcZ z 31.5.2022. Prítomní 7.
K bodu č. 13 - Nájom obecného majetku
Zámer o prenechaní časti nehnuteľného majetku obce v k.ú. pánovi Blažejovi Pilárovi bol
zverejnený spôsobom v mieste obvyklým, pripomienky k nemu neboli podané. Do rozpravy sa
nikto z prítomných neprihlásil. Starosta obce dal hlasovať o uznesení v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej schvaľuje prenechanie nehnuteľného majetku obce v k.ú. Nižná
do nájmu spôsobom hodným osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to časť z obecného pozemku parcela
reg. CKN č. 600/2, druh: zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Nižná, LV č. 948 vo výmere 18 m 2
za garážou s.č. 1206 Blažejovi Pilárovi, trvale bytom .....................................................................
na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou bez uvedenia dôvodu za nájomné vo výške
4,-EURA/m2/ročne za účelom umiestnenia prenosnej garáže.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Nájmom časti obecného pozemku parcela reg. CKN č. 600/2 sa
obci znížia náklady na jeho údržbu a obec bude mať príjem do rozpočtu obce z nájomného za
prenajatý pozemok. Prenajímaný pozemok sa nachádza za garážou s.č. 1206 pri futbalovom
štadióne.
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Predmetné uznesenie bolo hlasovaním prijaté.
K bodu č. 14 – Žiadosti občanov a právnických osôb
Pani Mgr. Renáta Kufová podala žiadosť o zámenu pozemku vo vlastníctve obce s pozemkom
pána Mgr. Róberta Tokára s cieľom zabezpečiť prístupovú cestu k pozemku parcela CKN č.
2480/1. Pani Mgr. Renáta Kufová ozrejmila nakladanie s touto parcelou v minulosti a aktuálnym
jednaním s majiteľmi susedných pozemkov s cieľom nájsť riešenie k vybudovaniu prístupovej
cesty k pozemku parcela CKN č. 2480/1. Po rokovaní pani Mgr. Renáty Kufovej s pánom Mgr.
Róbertom Tokárom sa obidve strany dohodli, že pán Mgr. Róbert Tokár vyčlení z jeho pozemku
(záhrady) časť na vybudovanie prístupovej cesty ako náhradu za to, že v minulosti bol rodine
pani Mgr. Renáty Kufovej tento pozemok vyvlastnený a pridelený rodine pána Mgr. Róberta
Tokára. Pán Mgr. Róbert Tokár podal dňa 23.06.2022 žiadosť o zámenu nehnuteľného majetku
obce Nižná s jeho nehnuteľným majetkom. Táto žiadosť bola poslancom OcZ doručená spolu
s geometrickým plánom. Prednosta OcÚ upozornil na špecifickosť prevodu majetku, nakoľko sa
jedná o nápravu vyvlastnenia majetku rodiny pani Mgr. Renáty Kufovej spred niekoľkých rokov.
V budúcnosti sa musí predísť precedensu, že k zabezpečeniu prístupovej cesty k pozemku si budú
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chcieť stavebníci zamieňať pozemky s obcou podľa ich priania. Do rozpravy sa nikto
z prítomných neprihlásil.
Poslanci OcZ vzali na vedomie žiadosť Mgr. Róberta Tokára, bytom .........................................
prednesenú Mgr. Renátou Kufovou. Prítomní: 7.
Starosta obce dal hlasovať o uznesení v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej:
A) Ruší Uznesenie č.67/2020 zo dňa 9.6.2020
B) Schvaľuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, a to časť pozemku vo výlučnom vlastníctve obce Nižná, k.ú. Nižná, parcela reg.
CKN č.2483/11 o výmere 1083m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, LV č.938,
ktorá podľa geometrického plánu č.53270771-18/2022 zo dňa 10.06.2022 vyhotoviteľom:
Ing. Radoslav Vasek, Západ 1317/46, 028 01 Trstená, IČO: 53270771 predstavuje pozemok parcela reg. CKN č.2483/35 o výmere 128m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie za
časť pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľa Mgr. Róberta Tokára, bytom
..............................................., parcela reg. CKN č.2483/18 o výmere 292m2, druh pozemku:
záhrada, LV č.148, ktorá podľa geometrického plánu č.53270771-18/2022 zo dňa 10.06.2022
vyhotoviteľom: Ing. Radoslav Vasek, Západ 1317/46, 028 01 Trstená, IČO:53270771
predstavuje pozemok - parcela reg. CKN č.2483/36 o výmere 49m2, druh pozemku: záhrada.
Predmetom zámeny bude novovzniknutý pozemok - parcela reg. CKN č.2483/35 o výmere
128m2 vo vlastníctve obce Nižná za novovzniknutý pozemok parcela reg. CKN č.2483/36
o výmere 49m2, vo výlučnom vlastníctve žiadateľa Mgr. Róberta Tokára, bytom
..............................................
Dôvod hodný osobitného zreteľa: pozemok parcela reg. CKN č.2483/35 o výmere 128m2 vo
vlastníctve obce Nižná, ktorý je predmetom zámeru zámeny sa nachádza pred rodinným domom
s.č.102 žiadateľa na ulici Partizánska a bol pred niekoľkými desaťročiami oplotený rodičmi
žiadateľa, ktorí ho aj dlhodobo užívali. V súčasnosti ho užíva žiadateľ - ich syn. Aj potom ako
tento pozemok nadobudne do vlastníctva žiadateľ zostávajú pri rodinnom dome s.č.102 vo
vlastníctve obce pozemky na ktorých je dostatočne široká prístupová miestna komunikácia ku
existujúcej rodinnej výstavbe a pozemky na ktorých je možné vybudovať novú komunikáciu
v smere do lokality Lazy.
Pozemok - parcela reg. CKN č.2483/36 o výmere 49m2 vo výlučnom vlastníctve žiadateľa bude
po zámene slúžiť ako prístupová cesta ku pozemku parcela reg. EKN č.2480/1, na ktorom jeho
vlastník Mgr. Renáta Kufová plánuje výstavbu rodinného domu.
Obidva novovzniknuté pozemky, ktoré sú predmetom zámeny v minulosti boli súčasťou
pôvodného pozemku parcela reg. EKN č.2480/1 a v súvislosti s výstavbou v tejto lokalite boli v
minulom storočí vyvlastnené príslušnými orgánmi vtedajšieho zriadenia. Po vyvlastnení
pôvodného pozemku parcela reg. EKN č.2480/1, časť z vyvlastneného pozemku nadobudol do
vlastníctva vtedajší MNV Nižná a časť z vyvlastneného pozemku vrátane existujúcej pôvodnej
prístupovej cesty ku pozemku parcela reg. EKN č.2480/1 nadobudli do vlastníctva stavebníci
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rodinného domu s.č.102. Zostávajúca časť pôvodného pozemku parcela reg. EKN č.2480/1 tak
ostala bez prístupu ku miestnej verejnej komunikácií s tým, že tento stav pretrváva dodnes.
Nadobudnutím pozemku - parcela reg. CKN č.2483/36 o výmere 49m2 do vlastníctva obce sa
reviduje stav spôsobený vtedajšími orgánmi verejnej moci a obnoví sa verejný prístup ku
pozemku parcela reg. EKN č.2480/1.
Zámena sa bude realizovať s finančným doplatkom. Pozemky, ktoré budú predmetom zámeny sa
ocenia znaleckým posudkom a rozdiel v cene si zamieňajúce strany doplatia. Rozdiel v cene
pozemkov bude žiadateľom uhradený obci Nižná pri podpise zámennej zmluvy.
Náklady na vyhotovenie geometrického plánu hradí žiadateľ, náklady znaleckých posudkov,
náklady súvisiace s overením podpisov a správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností
budú hradiť zamieňajúce strany rovnakým dielom na polovicu.
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Predmetné uznesenie bolo hlasovaním prijaté.
Na predchádzajúcom zasadnutí OcZ poslanci diskutovali o žiadosti spoločnosti WIND ENERGIE
s.r.o., ktorá žiadala obec, aby sa vyjadrila k investičnému zámeru na výstavbu Veterného parku
Tvrdošín. Poslanec Ján Bolibruch ako zástupca obyvateľov Zemianskej Dediny uviedol, že tento
zámer je dlhodobo známy. Obyvatelia Zemianskej Dediny spisovali petíciu proti výstavbe
veterného parku, vyjadrili sa ako susediace katastrálne územie. Po diskusii, starosta obce dal
hlasovať o uznesení v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej nesúhlasí s investičným zámerom – výstavba Veterného parku
Tvrdošín v k.ú. Nižná, oblasť Javorový Vrch firmou WIND ENERGIE, s.r.o., ČSA 24, 974 01
Banská Bystrica.
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Predmetné uznesenie bolo hlasovaním prijaté.
K bodu č. 15 – Odpovede na interpelácie
Zástupca starostu obce Ján Mišík rozpracoval interpelácie zo zasadnutia OcZ z 31.5.2022 do úloh
a zároveň uviedol odpovede na interpelácie poslancov, ktoré neboli nezodpovedané priamo na
zasadnutí OcZ dňa 31.5.2022:
14 / 18

Poslanec Ing. Martin Lukaščík:


Na predošlom zasadnutí OcZ som požadoval správu Komisie na ochranu verejného záujmu
pri OcZ. Žiadam, aby poslancom OcZ boli zaslané správy tejto komisie aj za predošlé roky.
Odpoveď: Na predošlom zasadnutí OcZ, ktoré sa konalo 08.03.2022, nebolo možné prečítať
výpis z uznesenia komisie OcZ Nižná na ochranu verejného záujmu, pretože táto zasadá až po
doručení písomného Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, ktoré
podáva starosta do 30. apríla každého kalendárneho roka. Výpis z uznesenia komisie OcZ
Nižná na ochranu verejného záujmu prečíta predseda komisie na najbližšom zastupiteľstve,
kde sa berie na vedomie. Tento výpis je potom archivovaný v osobitnej schránke spolu
s výpismi z predchádzajúcich rokov. Nie je zasielaný poslancom OcZ. O týchto oznámeniach
je možné poskytnúť informácie každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom
o slobodnom prístupe k informáciám. To sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a
na osobné údaje manželky a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom v
domácnosti.

Poslankyňa PaedDr. Stanislava Opátová
 Kto vyberal a konzultoval nákup sadeníc stromu Paulownia? Aká bola celková suma?
Odpoveď: Starosta, Riaditeľ TS Nižná, Predseda Urbáru Nižná a odborník na uvedenú
rastlinu.
Poslankyňa Agáta Ličková




Je možné rozšíriť parkovisko okolo zdravotného strediska? O 7:45 hod. nemá pani doktorka
z ambulancie nebohého Dr. Chromého miesto na zaparkovanie automobilu. Buď sa môže
označiť parkovacie miesto určené len pani doktorku alebo umiestniť pred parkovacie miesto
tabuľu s menom ambulancie (tabuľa na stene budovy možno nie je dobre viditeľná).
Odpoveď: Áno uvažujeme o tomto rozšírení parkovacích miest.
Čo bude so Slovenskou izbou? Je neupravená. Ak má táto miestnosť reprezentovať kultúru a
históriu obce, je potrebné upratať a vrátiť nábytok na pôvodné miesto.
Odpoveď: Po dokončení zmien nájomcov sa upraví aj táto miestnosť.

Poslankyňa Mgr. Tatiana Petrovičová
 Môže sa kosiť tráva v obci iným spôsobom? Nakoľko trávnik často vypadá neupravene a
tráva čo ostane sa prenáša do bytových domov.
Odpoveď: Trávniky sa mulčujú. Poslanci neschválili kompostovisko, kde by sme pokosenú
trávu vyvážali.
Poslanec Martin Žuffa
 Pred pár rokmi som žiadal na podnet pána Vaseka o informáciu v akom štádiu je
odstraňovanie nelegálnych billboardov v našej obci. Chcel by som požiadať o detaily či sa
konalo a v akom je to štádiu.
Odpoveď: Postupne sa koná.
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Občanov Sihoti zaujíma v akom štádiu je proces stavebného povolenia pre vodovod v tejto

lokalite.
Odpoveď: Posledná informácia je, že vodoprávne konanie je rozbehnuté.
 V akom štádiu je vybudovanie verejného osvetlenia na Sihoti?
Odpoveď: Vybudovanie verejného osvetlenia za pomoci účelového úveru je predložené na
schválenie OcZ.
Poslanci OcZ vzali na vedomie odpovede na interpelácie zo zasadnutia OcZ z 31.5.2022.
Prítomní 7.
K bodu č. 16 – Interpelácie
Poslanec Martin Žuffa:
- Dobudovať rozhlas a verejné osvetlenie v Zemianskej Dedine.
- Vybudovať odvodňovací kanál na Malej Orave nad rodinným domom s.č. 740 a od pani
Vidiečanovej. Počas búrky splavuje štrk na Malej Orave. Starosta obce: Máme to v pláne.
- Je možné upraviť cestu ku vodojemu na Malej Oravej, aj napriek tomu, že je súkromná (OVS,
a.s.)? Aspoň vysypať štrk a frézovanú drť.
- Je možnosť zvolať stretnutie majiteľov pozemku, objektu huty a daného katastra, aby sa
dohodli na zodpovednosti na údržbe Františkovej Huty? Denne ju navštevuje stovky turistov
a je vo fakt zlom stave - hlavne kosenie, tráva po pás atď.
- V minulosti tu bol návrh súkromného sektora vybudovať turistický chodník na vrch
Ostražica. Vie obec osloviť zhotoviteľov, aby niečo takéto vybudovali popr. navrhli na naše
hradisko?
Poslanec Ján Bolibruch žiada o stanovenie termínu zavesenia káblu pre rozhlas a osadenia
verejného osvetlenia v Zemianskej Dedine. Riaditeľ technických služieb Pavol Habovštiak
upresnil termín: od 14.7. do 15.7.2022.
Poslankyňa Mgr. Tatiana Petrovičová:
- Nevychádzajú ďalšie ročníky Nižnianskych ozvien. Úplne zanikli? Starosta obce: nakoľko sa
šéfredaktora ozvien vzdala svojej funkcie, hľadáme novú šéfredaktorku. Nižnianske ozveny
nezaniknú, opäť budú vychádzať dva až tri krát do roka.
- Je možné zjednotiť kontá obce Nižná na facebooku? Alebo uviesť priamo do názvu, ktoré
konto je Obce Nižná. Starosta obce: oficiálna stránka obce na FB je pod názvom „Obec
Nižná“.
- Vieme zabezpečiť, aby v obci Nižná bol umiestnený Packeta box? Prednosta OcZ uviedol, že
poslanci OcZ na predošlom zasadnutí OcZ neschválili prenájom pozemku pre Packeta
Slovakia, s.r.o. Táto spoločnosť musí opätovne podať žiadosť o prenájom pozemku a celý
proces schvaľovania začne odznova. O jej schválení rozhodnú poslanci OcZ.
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Poslanec Ing. Martin Nákačka nedostal odpovede na interpelácie zo zasadnutie OcZ konaného
dňa 8.3.2022. Odpovede na jeho interpelácie sú uvedené v zápisnici zo zasadnutia OcZ konaného
dňa 31. mája 2022.
Starosta obce dal hlasovať o úlohe zástupcovi starostu obce Jánovi Mišíkovi rozpracovať
interpelácie do úloh.
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Predmetné uznesenie bolo hlasovaním prijaté.
K bodu č. 17 – Rôzne
Predsedkyňa komisie kultúry Bc. Daniela Štecová navrhla doplniť ďalšieho člena do uvedenej
komisie. Jedná sa o pána Viktora Kubalu a účinnosť bude od 1. augusta 2022. Do diskusie sa
nikto z prítomných neprihlásil, preto starosta obce dal hlasovať o uznesení v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej volí na základe písomného návrhu predsedu komisie kultúry za
člena komisie kultúry Viktora Kubalu s účinnosťou od 1.8.2022.
Hlasovanie: prítomní: 7.
Za 7:
J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, Mgr. Tatiana
Petrovičová, M. Žuffa
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0.
Predmetné uznesenie bolo hlasovaním prijaté.
K bodu č. 18 – Diskusia
Starosta obce uviedol, že po dvoch rokoch sa obci podarilo zorganizovať kultúrnu akciu – súťaž
vo varení gulášu na veľmi dobrej úrovni vďaka zástupcom jednoty dôchodcov v Nižnej
a zástupcami obecného úradu. Pltnícke dni sú dni obce, najväčšia kultúrna slávnosť obyvateľov
Nižnej. Pltnícke dni sa uskutočnia 13. augusta 2022 a starosta obce pozýva poslancov OcZ, aby
sa zúčastnili tejto slávnosti a venovali sa hosťom a obyvateľom.
Starosta obce uviedol, že nový antikorový kríž bol prevezený do Nižnej (Rúbanky). Na Ostražicu
bude premiestnený vrtuľníkom podľa počasia a harmonogramu leteckej spoločnosti. Počas
pltníckych dní bude zasvietený.
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K bodu č. 19 – Záver
Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva o 18:40 hod.

..............................................
JUDr. Jozef Šveda
prednosta obecného úradu

Overovatelia: ................................................
Ján Bolibruch

Zapisovateľka:

............................................
Ing. Jaroslav Rosina
starosta obce

...................................................
Mgr. Roman Kašuba

...........................................
Veronika Latková
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