ZÁPIS
z 22. riadneho zasadnutia ObZ Obce Poniky, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2013 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ponikách
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Program:

podľa pozvánky, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu

K bodu č. 1
Otvorenie 22. riadneho zasadnutia ObZ v Ponikách
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Mgr. Samuel Bračo. Informoval
prítomných o vzdaní sa poslaneckého mandátu Vladimíra Magnu vo volebnom obvode
Ponická Lehôtka, ktoré bolo Obecnému úradu v Ponikách doručené 15. 10. 2013. Podľa § 51
ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov na uvoľnený poslanecký mandát nastupuje náhradník, v tomto prípade Danka
Brozmanová.
K bodu č. 2
Zloženie sľubu poslanca
Danka Brozmanová v zmysle zákona zložila poslanecký sľub.
K bodu č. 3
Schválenie programu rokovania zastupiteľstva obce Poniky
Poslanci ObZ v Ponikách boli oboznámení s programom rokovania, ktorý bol upravený a
doplnený o bod 20. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly – ZŠ s MŠ Š. Žáryho a
bod 21. Zmena rozpočtu obce Poniky. ObZ jednohlasne schválilo program 22. zasadnutia
ObZ s navrhovanými zmenami.
Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 4
4a Zánik mandátu poslanca
ObZ
a) Vzalo na vedomie
1. Že mandát poslanca Vladimíra Magnu vo volebnom obvode Ponická Lehôtka zanikol
dňom 15. 10. 2013 v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, a to písomným vzdaním sa mandátu, ktoré bolo doručené
Obecnému úradu obce Poniky dňa 15. 10. 2013.
Hlasovanie: 7/0/0/
b) Vyhlásilo podľa § 51 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka Danky Brozmanovej za poslankyňu
obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode Ponická Lehôtka.
Hlasovanie: 7/0/0/
c) Skonštatovalo, že poslankyňa Danka Brozmanová volebného obvodu Ponická Lehôtka
zložila sľub poslanca podľa § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a že jej bolo odovzdané osvedčenie o tom, že sa stala poslankyňou
Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: 7/0/0/
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4b Voľba pracovných komisií, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zápisnica z rokovania ObZ bude vyhotovená zamestnancami Obecného úradu v Ponikách.
Mandátová komisia:

Miroslav Magna – predseda
Ing. Jaroslav Piaček – člen
Ing. Andrej Meško - člen
Hlasovanie: 7/0/0/

Volebná komisia:

Mgr. Lenka Piačeková – predsedníčka
Danka Brozmanová - členka
Vojtech Petlach - člen
Hlasovanie: 7/0/0/

Návrhová komisia:

Ing. Andrej Meško - predseda
Ing. Milan Králik– člen
Danka Brozmanová – členka
Hlasovanie: 7/0/0/

Overovatelia zápisnice:

Ing. Milan Králik
Vojtech Petlach
Hlasovanie: 7/0/0/

K bodu č. 5
Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
5.1. Odpredaj pozemkov v prospech Michaely Almášiovej, trvale bytom Robotnícka č. 11,
Banská Bystrica
V rozprave vystúpili:
Mgr. Samuel Bračo otvoril diskusiu s tým, že prítomným vysvetlil o čo sa jedná. Tento zámer
už bol predbežne schválený, treba určiť už len cenu za m2.
Ing. Milan Králik navrhol, aby si p. Almášiová vyžiadala písomný súhlas od majiteľky domu
s.č. 97 p. Marekovej a ešte pred podpisom kúpnej zmluvy toto predložila.
Poslanci sa dohodli na kúpnej cene 2 €/m2.
ObZ
a) Schválilo zámer previesť pozemok parc. č. KN „C“ 1358/9 o výmere 66 m2, zast. pl., kat.
územie Poniky vytvorený z pozemku parc. č. KN „E“ 6350/1 o celkovej výmere 1169 m2,
vedený na LV č. 2510 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej
tabuli obce Poniky dňa 25.11.2013, na internetovej stránke obce Poniky dňa 25.11.2013 a
zvesený z úradnej tabule dňa 09.12.2013 a z internetovej stránky dňa 09.12.2013.
Hlasovanie: 7/0/0/
b) Rozhodlo podľa §9 ods. 2, písm. a) a § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva predať pozemok parc. č. KN „C“ 1358/9 o výmere 66 m2, zast.pl,
zameraný GP č. 31644341-257/2013, over. dňa 15. 10. 2013, kat. územie Poniky a vytvorený
z pozemku parc. č. KN „E“ 6350/1 o celkovej výmere 1169 m2, vedený na LV č. 2510,
kupujúcej Michaele Almášiovej, trvale bytom Robotnícka č. 11, Banská Bystrica za
dohodnutú kúpnu cenu 2 €/m2, čo pri celkovej výmere 66 m2 predstavuje kúpnu cenu 132 €,
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je, že tento pozemok v súčasnosti užíva
žiadateľka, t.j. vlastníčka rodinného domu a predtým ho užívali predchádzajúci vlastníci od
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roku postavenia stavby, t.j. od roku 1937. Z dôvodu malej výmery by náklady za
vypracovanie znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž a dražbu prevyšovali
kúpnu cenu pozemku.
Hlasovanie: 7/0/0/
c) Odporučilo žiadateľke pred vyhotovením kúpnej zmluvy predložiť písomný súhlas p.
Eleny Marekovej, trvale bytom Dolná ulica č. 97, Poniky.
Hlasovanie: 7/0/0/
5.2. Žiadosť o odpredaj pozemku žiadateľa Jozefa Berkyho, trvale bytom Dolná ulica č.
108/57, Poniky
Mgr. Samuel Bračo otvoril diskusiu.
Ing. J. Ondrejková prítomným vysvetlila, o ktorý pozemok sa jedná a čo vlastne žiadateľ chce
odkúpiť. Jedná sa o obecný pozemok. Tento pozemok prechádza popred iný RD s. č. 109
(Zacharovci), kde majú majitelia tohto RD vybudovanú vodovodnú šachtu.
Nakoľko sa podľa poslancov ObZ nejedná o dobré riešenie, dohodli sa, že predbežne
neschvália odpredaj predmetného pozemku.
ObZ
a) Vzalo na vedomie žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN „E“ 6359/1, t.č.
vedenom na LV 548 na základe žiadosti Jozefa Berkyho, trvale bytom Dolná ulica č. 108/57,
Poniky. Pozemok sa nachádza pri rodinnom dome s.č. 108 a pred rodinným dom s.č. 109.
Žiadateľ je podľa LV č. 2243 výlučným vlastníkom nehnuteľnosti rodinného domu s.č. 108
spolu s príslušnými pozemkami.
Hlasovanie: 7/0/0
b) Predbežne neschválilo odpredaj časti pozemku parc. č. KN „E“ 6359/1, t.č. vedený na LV
č. 548 v prospech žiadateľa Jozefa Berkyho, trvale bytom Dolná ulica č. 108/57, Poniky.
Hlasovanie: 7/0/0
5.3. Užívanie poľovného revíra č. 10 uznaného právoplatným rozhodnutím číslo Poľov.
229/33/1994 zo dňa 26.07.1994 vydaným Lesným úradom Banská Bystrica, kat. územie
Poniky v prospech Slovenského poľovníckeho zväzu, Poľovnícke združenie Bukovina
Poniky so sídlom Bukovinka č. 140/25, Poniky
V rozprave vystúpili:
V rozprave Mgr. S. Bračo uviedol, že týmto sa ObZ zaoberalo aj na predchádzajúcich
zasadnutiach. Všetky záležitosti sú už prejdené aj právnikom, lesným úradom. Sú tu tri
zmluvy – základná zmluva, zmluva o prevencií a minimalizácií škôd spôsobených zverou
a zmluva o osobitných podmienkach užívania poľovného revíru.
ObZ
a) Schválilo zámer užívania poľovných pozemkov v poľovnom revíre č. 10 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce Poniky dňa 23.10.2013, na
internetovej stránke obce Poniky dňa 23.10.2013 a zvesený z úradnej tabule dňa 06.11.2013 a
z internetovej stránky dňa 06.11.2013.
Hlasovanie: 7/0/0
b) Rozhodlo podľa §9 ods. 2, písm. a) a § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva postúpiť užívanie poľovných pozemkov poľovného revíru č. 10, kat.
územie Poniky, pre Poľovné združenie Bukovina za dohodnutú náhradu vo výške 0,9608 € za
1 ha za 1 rok. Podkladom pre výpočet výšky náhrady za užívanie poľovného revíru bol
sadzobník na výpočet náhrad za poľovné pozemky pre hlavné druhy zveri za 1 ha ročne v
eurách, ktorý je prílohou č. 2 zákona o poľovníctve, a to z dôvodu hodného osobitného
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zreteľa, ktorým je, že zmluva s uzatvorí na základe uznesenia zhromaždenia vlastníkov
poľovných pozemkov, ktoré sa konalo dňa 23.04.2013, pričom priebeh zhromaždenia bol
osvedčený notárskou zápisnicou číslo N 410/2013 NZ 13169/2013 registrovanou v
Notárskom centrálnom registri listín pod číslom 13458/2013.
Hlasovanie: 7/0/0
5.4. Dodatok k Nájomnej zmluve č. 31/2006 – prenájom pozemkov v prospech Družstva
chovateľov oviec, Horná ulica č. 261, Poniky
V rozprave vystúpili:
V rozprave Mgr. S. Bračo prítomným vysvetlil, že ide ešte o pôvodnú zmluvu z roku 2006,
resp. o dodatok k nej. Už to raz bolo predložené na rokovaní ObZ, ale potom sa p. Krupa
rozhodol, že nie. A teraz sa znova rozhodol, že áno.
Ing. J. Ondrejková podrobnejšie vysvetlila, o čo sa vlastne jedná. Sú tam všetky pozemky,
ktoré boli zidentifikované, vyčlenili sa len lesné pozemky. Prenajme sa len ttp a orná pôda.
Ing. J. Piaček sa opýtal prečo obec prenajíma pozemky len sa cca 7 €.
Mgr. S. Bračo odpovedal, že všetkým dávajú za rovnakú cenu.
Ing. M. Králik sa spýtal, kedy sa budú prehodnocovať zmluvy.
Mgr. S. Bračo uviedol, že tieto nájomné zmluvy sú robené len na 5 rokov a automatická
prolongácia zmlúv už neexistuje. Pokiaľ budú chcieť prenajať pôdu aj ďalej, bude sa musieť
uzavrieť nová zmluva. Potom sa môže riešiť aj zvýšenie nájmu. Ale pokiaľ by sa to riešilo
verejno-obchodnou súťažou, mohol by tú pôdu získať hocikto, vôbec nie naši.
Ing. M. Králik navrhol neriešiť to takto, ale navrhnúť len týmto nájomcom zvýšenie nájmu.
Ing. J. Piaček si myslí, že aj keď sa zvýši nájom zo 7 € na 10 €, tak to tí nájomcovia príjmu.
Ing. M. Králik povedal, že teraz je len otázka, či im zvýšime tie nájmy od r. 2014 alebo
necháme dobehnúť zmluvy do konca a potom sa zvýši nájom.
Ing. A. Meško sa spýtal, či nie je v tých zmluvách klauzula, že raz ročne sa bude
prehodnocovať nájom.
Mgr. S. Bračo uviedol, že v nových zmluvách uzatvorených v r. 2011 a neskôr je klauzula
o prehodnocovaní nájmu a toto sa má vykonať vždy k 31. 12. kalendárneho roka. Ale zatiaľ to
neriešil.
Nakoniec sa poslanci dohodli na tom, že sa pošle nájomcom list, v ktorom im obec oznámi, že
dochádza k prehodnoteniu ceny nájmu. Obec navrhuje cenu 10 €. Na najbližšom zasadnutí
ObZ by sa táto suma následne schválila zastupiteľstvom.
ObZ
a) Zrušilo uznesenie č. 231/2013, bod 4.10 zo dňa 13. 2. 2013.
Hlasovanie: 7/0/0
b) Schválilo dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 31/2006 zo dňa 31.12.2006, ktorým sa mení:
A/ Článok II. Predmet nájomnej zmluvy nasledovne: Predmetom nájomnej zmluvy je
užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Poniky:
parc. č. KN „E“ 1626 – ttp, o výmere 4,884 ha /48840 m2/ vedený na LV č. 548, časť parc. č.
KN „E“ 1792 – ttp o výmere 107,4386 ha / 1074386m2/ vedený na LV č. 548, parc. č. KN
„E“ 1849 – ttp o výmere 0,2244 ha /2244 m2/ vedený na LV č. 548, parc. č. KN „E 1857 – ttp
o výmere 0,8779 ha /8779 m2/ vedený na LV č. 548, časť parc. č. KN „E“ 1815/1 – or. pôda o
výmere 19,1217 ha /191217 m2/ vedený na LV č. 2510, parc. č. KN „E“ 1984 – or. pôda o
výmere 1,1596 ha /11596 m2/ vedený na LV č. 2510, parc. č. KN „E“ 1895 – ttp o výmere
0,7276 ha /7276 m2/ vedený na LV č. 548, parc. č. KN „E“ 1943 – ttp o výmere 0,1029 ha
/1029 m2/ vedený na LV č. 548, parc. č. KN „E“ 1963 – ttp o výmere 0,7525 ha /7525 m2/
vedený na LV č. 548, parc. č. KN „E“ 1961 – or. pôda o výmere 0,0935 ha /935 m2/ vedený
na LV č. 548, parc. č. KN „E“ 2006 – ttp o výmere 1,8439 ha /18439 m2/ vedený na LV č.
548, časť parc. č. KN „E“ 7502 – ttp o výmere 7,6119 ha /76119 m2/ vedený na LV č. 2510,
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parc. č. KN „E“ 7508 – ttp o výmere 0,7786 ha /7786 m2/ vedený na LV č. 2510, parc. č. KN
„E“ 7514 – ttp o výmere 14,9427 ha ha /149427 m2/ vedený na LV č. 548, parc. č. KN „E“
1815/2 – or. pôda o výmere 3,5925 ha /35925 m2/ vedený na LV č. 2510, parc. č. KN „E“
2196 – or. pôda o výmere 0,4677 ha /4677 m2/ vedený na LV č. 2510,
Celková výmera prenajímanej pôdy je: 164,62 ha /1644200 m2/
B/ Článok IV. Nájomné
Za užívanie pozemkov sa dohodlo nájomné vo výške: 1228,07 € (164,62 x 7,46 €).
Ostatné ustanovenia NZ č. 31/2006 ostávajú nezmenené.
Hlasovanie: 7/0/0
K bodu č. 6
Voľba prísediaceho pri Okresnom súde v Banskej Bystrici
V rozprave Mgr. S. Bračo prítomných oboznámil s návrhom prísediaceho pri Okresnom súde
v Banskej Bystrici.
ObZ
a) Zvolilo v zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov meno: Martina priezvisko:
Šávoltová, dátum narodenia 13.01.1977, adresa Námestie Š. Žáryho č. 161/17, 976 33 Poniky
za prísediaceho pri Okresnom súde v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2014 – 2018.
Hlasovanie: 7/0/0
b) Požiadalo starostu obce Poniky zvolenému prísediacemu vydať osvedčenie o zvolení za
prísediaceho a zaslať Okresnému súdu v Banskej Bystrici výpis uznesenia o zvolení
prísediaceho, vyplnený dotazník prísediaceho, vyhlásenie kandidáta na funkciu prísediaceho a
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Hlasovanie: 7/0/0
K bodu č. 7
Návrh rozpočtu na roky 2014 až 2016
V rozprave Mgr. Samuel Bračo uviedol materiál a otvoril k tomuto bodu rozpravu.
D. Brozmanová sa spýtala, prečo je na rok 2014 navrhnutých na športové akcie 10300 € a na
ďalšie dva roky len po 300 €.
Mgr. S. Bračo odpovedal, že v tom sú zahrnuté aj náklady na vyhliadkovú vežu, ktorej
výstavba je naplánovaná na rok 2014.
M. Magna sa spýtal na vežové hodiny, zahrnuté v rozpočte.
Mgr. S. Bračo odpovedal, že to je na opravu vežových hodín, ktoré sú momentálne
nefunkčné. Musí sa vymeniť celý stroj, ktorý je zaliaty. Inak to už poriadne nepôjde.
Ing. J. Piaček sa spýtal, prečo je to rozpočet na 3 roky, či sa to schvaľuje až na 3 roky.
Mgr. S. Bračo odpovedal, že vždy sa to schvaľuje predbežne na 3 roky, aby bol približný
prehľad, ale potom sa každý rok robia úpravy, pretože vždy môže niečo vyskočiť.
Ing. J. Piaček sa opýtal, či obec nemôže opraviť cesty, aj keď sú vo vlastníctve BBRSC, za
pomoci frézingu z cesty, ktorý je v Rakytine.
Ing. J. Ondrejková odpovedal, že potom sem už BBRSC, ktorá má v majetku tieto štátne
cesty, nepríde vôbec robiť cesty, keď bude vidieť, že si robíme sami.
Mgr. S. Bračo podotkol, že obec zo zákona nemôže zhodnocovať cudzí majetok.
ObZ
a) Vzalo na vedomie
A.1. Návrh rozpočtu obce Poniky a ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky na roky 2014 - 2016
v zmysle predložených materiálov.
A.2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Poniky pani Ing. Jaroslavy Hýblovej.
Hlasovanie: 6 – za, 0 – proti, 1 – zdržal sa
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b) Schválilo rozpočet obce Poniky a ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky na roky 2014 - 2016
v zmysle predložených materiálov so súhlasom hlavnej kontrolórky Obce Poniky.
Hlasovanie: 6 – za, 0 – proti, 1 – zdržal sa
K bodu č. 8
Informatívna správa: Multikára
V rozprave Mgr. S. Bračo navrhol predať multikáru niektorej z okolitých obcí, ak prejavia
záujem
ObZ vzalo na vedomie informáciu o prebytočnom hnuteľnom majetku vozidla MULTICAR
M 2577, E.Č. BB273BX a spôsobe naloženia s ním a to v zmysle zásad hospodárenia
s majetkom obce, oddiel VI., článok 11 a to v minimálnej vyvolávacej cene 1 678,00 Eur,
ktorá bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 9/2013 vyhotoveného súdnym
znalcom: Ing. Ján Slančík, Ľuda Ondrejova 12, Banská Bystrica.
Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 9
Zmena Sadzobníku vybraného majetku obce Poniky (nehnuteľného a hnuteľného)
určeného na dlhodobý, resp. krátkodobý prenájom FO a PO s určením výšky nájmu, resp.
poplatku spolu s ďalšími službami v prospech obyvateľov
Mgr. S. Bračo informoval prítomných o doplnení poplatkov za vypožičanie, resp. prenájom
traktora s návesom.
ObZ
a) Zrušilo uznesenie č. 138/2012 zo dňa 29. 2. 2012.
Hlasovanie: 7/0/0
b) Schválilo zmenu Sadzobníku vybraného majetku obce Poniky /nehnuteľného
a hnuteľného/ určeného na dlhodobý, resp. krátkodobý prenájom FO a PO s určením výšky
nájmu, resp. poplatku spolu s ďalšími službami v prospech obyvateľov, ako prílohu č. 1, ktorá
je súčasťou Zásad hospodárenia s majetkom obce Poniky.
Hlasovanie: 7/0/0
K bodu č. 10
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
ObZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 3/2013 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 11
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
ObZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 4/2013 o určení výšky príspevku
na činnosť školy a školského zariadenia.
Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 12
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
ObZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 5/2013 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy.
Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 13
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Poniky: Žiadosť o dotáciu
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V rozprave Mgr. S. Bračo vysvetlil prítomným poskytnutie mimoriadnej dotácie pre
evanjelický farský úrad v Ponikách.
ObZ
a) Vzalo na vedomie žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie z majetku obce vo forme drevnej
hmoty a to: 14 m3 dosiek hrúbky 2,5 cm, dosky 50x130 – 0,33 m3, hranoly 200x200 – 1,92 m3,
hranoly 150x150 – 1 m3, hranoly 120x150 – 1,62 m3.

Hlasovanie: 7/0/0
b) Schválilo žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie z majetku obce vo forme drevnej hmoty a to:
14 m3 dosiek hrúbky 2,5 cm, dosky 50x130 – 0,33 m3, hranoly 200x200 – 1,92 m3, hranoly 150x150 –
1 m3, hranoly 120x150 – 1,62 m3.

Hlasovanie: 7/0/0
K bodu č. 14
Správa o výsledku kontroly - DHZ
ObZ vzalo na vedomie správu o výsledku kontroly Dobrovoľného Hasičského Zboru v Ponikách,
vykonanú Okresným riaditeľstvom Hasičského a Záchranného Zboru v Banskej Bystrici dňa
13.11.2013.

Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 15
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly – ŠK OPL
ObZ vzalo na vedomie správu o výsledku kontroly následnej finančnej kontroly – ŠK OPL.
Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 16
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly – Obec Poniky
ObZ vzalo na vedomie správu o výsledku kontroly následnej finančnej kontroly – Obec Poniky.
Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 17
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poniky na I. polrok 2014
ObZ schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poniky na I. polrok
2014.
Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 18
Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2014
ObZ schválilo pracovný kalendár riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok
2014, a to nasledovne:
23. zasadnutie ObZ: 05. február 2014
24. zasadnutie ObZ: 16. apríl 2014
25. zasadnutie ObZ: 18. jún 2014.
Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 19
Zverenie multifunkčného ihriska do správy ZŠ s MŠ Š. Žáryho v Ponikách
V rozprave Mgr. Samuel Bračo prítomným vysvetlil, prečo sa multifunkčné ihrisko zveruje
do správy ZŠ s MŠ Š. Žáryho. Nakoľko sa ihrisko nachádza v areáli ZŠ je to rozumné
a praktické riešenie. Je stanovený správca ihriska, je vypracovaný aj prevádzkový poriadok
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ihriska ako aj cenník za nájom ihriska. V prevádzkovom poriadku je ošetrené aj to, že každý
tam vstupuje na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
ObZ schválilo zverenie multifunkčného ihriska ako majetku obce Poniky do správy ZŠ s MŠ
Š. Žáryho v Ponikách, Družstevná ulica č. 201, 976 33 Poniky.
Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 20
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly – ZŠ s MŠ Š. Žáryho
ObZ vzalo na vedomie správu o výsledku kontroly následnej finančnej kontroly – ZŠ s MŠ Š.
Žáryho.
Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 21
Zmena rozpočtu obce Poniky
V rozprave Mgr. Samuel Bračo prítomným vysvetlil, prečo sa robí zmena rozpočtu.
ObZ schválilo zmenu rozpočtu obce Poniky v zmysle predložených materiálov.
Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 22
Rôzne
Mgr. S. Bračo po dohode s poslancami ObZ navrhol zaslať oznámenie nájomcom
poľnohospodárskej pôdy o zvýšení nájmu pôdy na 10 €/ha.
K bodu č. 23
Diskusia
K bodu č. 24
Záver
Pozn.: Zvukový záznam z 22. riadneho zasadnutia ObZ Obce Poniky je archivovaný na
Obecnom úrade v Ponikách.
Zapisovateľka:

Ing. Sabina Kaplánová

..................................................

Overovatelia zápisnice:

Ing. Milan Králik

..................................................

Vojtech Petlach

..................................................

Starosta obce:

Mgr. Samuel Bračo

..................................................

Prednosta obce:

Mgr. Roman Mikušinec

..................................................
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