ZÁPI S
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo
dňa 13. mája 2020 v Kultúrnom dome Ponická Lehôtka

Prítomní:
Program:

Podľa prezenčnej listiny
Podľa pozvánky, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu

K bodu č. 1 Otvorenie 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala starostka obce Ing. Jana Ondrejková.
K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce Ing. Jana Ondrejková predniesla návrh na určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice a prečítala dôvodovú správu.
Na základe § 5 odstavec 31 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce
Poniky sa zo zasadnutia zastupiteľstva vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu podpisuje
zapisovateľka, overovatelia, starosta a prednosta. Z dôvodu vyhotovenia zápisnice je
predložený vyššie uvedený návrh.
Za zapisovateľa navrhla Mgr. Janu Turčanovú a poslancov JUDr. Veroniku Poliakovú
a Mgr. Katarínu Piarovú a za overovateľov zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Určilo
A.1. Mgr. Janu Turčanovú za zapisovateľa zápisnice
A.2. JUDr. Veroniku Poliakovú a Mgr. Katarínu Piarovú za overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 3 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Poniky
Poslanci ObZ boli oboznámení s programom rokovania Obecného zastupiteľstva obce
Poniky, ako aj s návrhom starostky obce na stiahnutie bodu 6 rokovania – „Zmluva o zriadení
vecného bremena na pozemok parc. č. KN C 1358/10, k. ú. Poniky“ a následným posunom
ďalších bodov rokovania s doplnením bodu „Rôzne“ ako 8. bodom v poradí.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Program 9. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Poniky so stiahnutím bodu 6 rokovania –
„Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok parc. č. KN C 1358/10, k. ú. Poniky“
a následným posunom ďalších bodov rokovania s doplnením bodu „Rôzne“ ako 8. bodom
v poradí.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 4 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 22. 02. 2019 na uskutočnenie
stavebných prác „Telocvičňa v areáli ZŠ s MŠ Štefana Žáryho – Poniky“
Dôvodovú správu o Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 22. 02. 2019 na
uskutočnenie práce „Telocvičňa v areáli ZŠ s MŠ Štefana Žáryho – Poniky“ predniesla
prítomným Ing. Jana Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
Obec Poniky realizovala v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 22. 02. 2019 na
uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho –
Poniky“ výstavbu telocvične.
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Preberacie konanie začalo dňa 30. 1. 2020. Pri preberacom konaní boli zistené
nedorobky v interiéri a tiež v exteriéri. Termín odstránenia nedostatkov v interiéri a
chýbajúcich dokladov bol dohodnutý do 7. 2. 2020. Nedostatky boli odstránené.
Termín odstránenia nedostatkov v exteriéri bol dohodnutý do 15. 5. 2020. V súčasnosti
prebiehajú úpravy na okolí telocvične, terénne úpravy.
V 18. pracovnom týždni bol podaný na Stavebnom úrade obce Badín návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia. Časový posun od preberacieho konania do podania návrhu bol
spôsobený prípravou podkladov pre kolaudáciu, t. j. dopracovaní potrebných dokumentácií
a vyjadrení kompetentných úradov, ale tiež z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti
s pandémiou COVID – 19.
Nakoľko výstavba bola realizovaná len na základe projektu pre stavebné povolenie, boli
niektoré práce naviac realizované v priebehu samotnej výstavby. Všetky práce boli riešené na
kontrolných dňoch a boli odsúhlasované v rámci autorského dozoru projektantom stavby
(v cene dodania projektu pre stavebné povolenie), stavebným dozorom a tiež Obcou Poniky
ako objednávateľom. Takto realizované práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a boli
ocenené formou zmenových listov.
Pri prácach naviac išlo o:
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Prílohami tohto zápisu sú aj:
- Rekapitulácia čerpania stavby
- Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby
- Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 22/2019 zo dňa 22. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Zobralo na vedomie
Informáciu o priebehu stavebných prác na projekte „Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana
Žáryho – Poniky“.
Hlasovanie: 9/0/0
B) Schválilo
Dofinancovanie stavebných prác na stavbe „Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho –
Poniky“ vo výške 24 170,58 Eur bez DPH.
Hlasovanie: 9/0/0
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C) Súhlasilo
S podpisom dodatku č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 22. 02. 2019 na uskutočnenie stavebných
prác „Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho – Poniky“ medzi Obcou Poniky
a zhotoviteľom DAG SLOVAKIA, a. s., IČO:44 886 021, Volgogradská 9, 080 01 Prešov.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 5 Zmluva o výpožičke medzi obcou Poniky a Evanjelickou cirkvou a. v.
Poniky
Dôvodovú správu o Zmluve o výpožičke medzi obcou Poniky a Evanjelickou cirkvou
a. v. Poniky predniesla prítomným Ing. Jana Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa
v plnom znení:
Obecnému zastupiteľstvu je predkladaný na schválenie zámer, formou zmluvy o
výpožičke vytvoriť právny vzťah obce k pozemkom vo vlastníctve Cirkevného zboru
Evanjelickej cirkvi a. v. Poniky, na ktorom je v súčasnej dobe prevádzkované pohrebisko
(cintorín), a ktoré má obec povinnosť zo zákona udržiavať.
Po tejto formálnej úprave bude možné zo strany obce vykonávať potrebné investície
do tejto nehnuteľnosti, t. j. bude možné investovať do úpravy pohrebiska - ako napr.
rekonštruovať oplotenie cintorína, rekonštruovať schodisko od Kráľovej vody, rekonštrukcia
plôch na kontajnery a pod.
Zmluva o výpožičke je pripravená na obdobie 15 rokov a výpožička je bezplatná.
Zmluva bola prerokovaná so zástupcami cirkevného zboru. Po odkonzultovaní sa zmluva
skrátila na 10 rokov.
Návrh zmluvy o výpožičke tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Schválilo
Bezplatné užívanie nehnuteľností:








pozemok – parcela č. E KN 662/1, orná pôda o výmere 2141 m2 v katastrálnom
území Poniky, zapísanej na liste vlastníctva č. 2807, vedený na Okresnom úrade
v Banskej Bystrici, katastrálny odbor
pozemok – parcela č. E KN 442, ostatná plocha o výmere 2569 m2 v katastrálnom
území Poniky, zapísanej na liste vlastníctva č. 2807, vedený na Okresnom úrade
v Banskej Bystrici, katastrálny odbor
pozemok – parcela č. E KN 452, orná pôda o výmere 379 m2 v katastrálnom
území Poniky, zapísanej na liste vlastníctva č. 2807, vedený na Okresnom úrade
v Banskej Bystrici, katastrálny odbor
pozemok – parcela č. E KN 661/1, orná pôda o výmere 1067 m2 v katastrálnom
území Poniky, zapísanej na liste vlastníctva č. 803, vedený na Okresnom úrade
v Banskej Bystrici, katastrálny odbor,

na základe zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku medzi Cirkevným zborom
Evanjelickej cirkvi a. v. (na Slovensku), v zastúpení: Mgr. Peter Kevický, farár a Mgr.
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Božena Ľauková, zborová dozorkyňa, sídlo: Horná 236, 97633 Poniky, SR, IČO: 31903291,
ako požičiavateľom a Obcou Poniky, v zastúpení: Ing. Jana Ondrejková – starosta obce,
sídlo: Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky, SR, IČO: 00313734 ako vypožičiavateľom za účelom
ich využitia pre prevádzku obecného cintorína.
Hlasovanie: 9/0/0
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - odporúča doplniť do zmluvy klauzulu o možnosti
ďalšieho predĺženia zmluvy po uplynutí určených 10 rokov, žiada, aby aj cirkev bola
tolerantná a tiež upozorňuje aj na fakt, že starostka musí akceptovať podmienky predložené
vlastníkom
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či by nebolo možné do zmluvy
eventuálne zahrnúť aj predkupné právo na predmetné pozemky v prospech Obce Poniky
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - odpovedá, že aj táto možnosť je prijateľná, ale
neodporúča takéto riešenie a možnosť predĺženia na ďalšie obdobie je podľa nej správnejšie
riešenie. Toto tvrdenie žiada zahrnúť aj do uznesenia, ktorým ObZ odsúhlasí podpis tejto
zmluvy. Uznesenie bolo upravené podľa tejto požiadavky.
B) Súhlasilo
S podpisom zmluvy o výpožičke medzi obcou Poniky a Evanjelickou cirkvou a. v. Poniky
podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení na 10 rokov s doplnením
klauzuly o možnosť predĺženia zmluvy po uplynutí platnosti tejto zmluvy na ďalších 10
rokov.
Článok II. – Doba výpožičky bude znieť: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 10 rokov,
ktorá začína plynúť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“.
Článok IV. – Práva a povinnosti zmluvných strán, ods. 2 bude znieť: „Vypožičiavateľ sa
zaväzuje vykonávať bežnú údržbu, drobné opravy a starostlivosť o dreviny predmetu
výpožičky na vlastné náklady.
Ods. 4 – Práva a povinnosti zmluvných strán bude vypustený.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 7 Inventarizácia majetku obce Poniky
Dôvodovú správu k Inventarizácii majetku obce Poniky predniesla prítomným Ing.
Jana Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
Na základe § 29 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, t. j. z dôvodu potreby
overenia stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve voči
skutočnosti nariadila starostka obce vykonať riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov,
rozdielu majetku a záväzkov a vlastného imania ku dňu 31. 12. 2019 v súlade s vyššie
uvedeným zákonom.
Na 6. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ponikách, konaného dňa 09. októbra 2019 bol
uznesením č. 67/2019 k bodu č. 7 prijatý Príkaz starostky obce na vykonanie riadnej
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Poniky za rok 2019.
Na základe tohto uznesenia bola vykonaná inventarizácia majetku obce.
Z vykonanej inventúry prikladáme k návrhu na uznesenia:
 Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie Obce Poniky
 Správu predsedníčky UIK z vykonanej riadnej inventarizácii majetku obce Poniky
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 Návrh na vyradenie majetku obec Poniky
 Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ ŠŽ.
V ďalšom kroku budú predmety navrhnuté na vyradenie likvidované v zmysle platnej
legislatívy.
Prílohami tohto zápisu sú:
- Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie Obce Poniky
- Návrh na vyradenie majetku – Obec Poniky
- Návrh na vyradenie majetku – ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách
- Správa predsedníčky Ústrednej inventarizačnej komisie z vykonanej riadnej
inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov vlastného imania ku
dňu 31. 12. 2019 obce Poniky.
Všetky ostatné dokumenty k inventarizácii sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Ponikách.
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - konštatuje, že realizácie inventarizácie nie je jednoduchý
proces a oceňuje, že bola zrealizovaná. Ďalej referuje o svojej správe ako predsedníčky ÚIK,
kde všetko zdôvodnila, aj to, prečo nezasadli ústredná a likvidačná komisia. Informuje, že
v každej čiastkovej inventarizačnej komisii bol členom aj poslanec ObZ, všetok majetok je
v správe presne vyšpecifikovaný, t. č. sú správa aj protokoly podpísané a je pripravený súpis
majetku určený na vyradenie. Na základe uvedených skutočností odporúča predmetný
majetok vyradiť, ale upozorňuje aj na fakt, že stačí, aby ObZ vyraďovanie majetku iba
zobralo na vedomie, no ona odporúča schváliť. Ďalej dopĺňa, že by upravila uznesenie
týkajúce sa vyradenia majetku, aby tento bol vyradený v zmysle zápisu ÚIK a jeho príloh.
Taktiež žiada doplniť toto uznesenie aj o ďalší bod, ktorým odporúča starostke obce konať
podľa pokynov uvedených v zápise ÚIK. Predmetné uznesenie bolo doplnené o bod D).
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Zobralo na vedomie
Informatívnu správu o inventarizácii majetku obce Poniky.
Hlasovanie: 9/0/0
B) Zobralo na vedomie
Správu predsedníčky Ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK) z vykonanej riadnej
inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov vlastného imania ku dňu 31.
12. 2019 Obce Poniky spolu s jej prílohami.
Hlasovanie: 9/0/0
C) Schválilo
Vyradenie majetku v zmysle návrhu ÚIK a jeho príloh.
D) Odporučilo
Odporúča starostke obce konať podľa pokynov uvedených v zápise ÚIK.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 8 Informácia predsedu Dozornej rady o hospodárení s majetkom v OPL, spol.
s r. o. Poniky
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Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania predniesol prítomným Ing. Peter
Matula, predseda Dozornej rady OPL, spol. s r. o. Poniky. Zápisnica z 2. zasadnutia Dozornej
rady v roku 2020 spoločnosti OPL, spol. s r. o. Poniky tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Taktiež prítomných informoval o hospodárení v podniku a o súčasnej ekonomickej situácii.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - konštatuje, že by bola veľmi rada, keby sa poslanci
zamýšľali nad zriadením sociálneho podniku z prevádzky píly a odporúča tento svoj návrh
riešiť už na nasl. rokovaní ObZ. Informuje, že v blízkej budúcnosti budú vyhlásené výzvy na
získanie finančných prostriedkov na tento účel, treba sa rozhodnúť. Návrh predloží na
rokovanie aj kompetentným komisiám pri ObZ a konkrétne informácie budú doručené aj
poslancom ObZ. Plánuje v tejto veci zvolať aj pracovné stretnutie s poslancami.
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - odporúča doplniť do tohto bodu rokovania uznesenie,
aby valné zhromaždenie pripravilo adekvátne materiály a dalo k dispozícii potrebné
informácie poslancom a na jednotlivé komisie. Ďalej sa pýta, či založenie takéhoto podniku
má svoje opodstatnenie, konštatuje, že treba presne vyšpecifikovať majetok a upozorňuje na
nakladanie s majetkom OPL, spol. s r. o. Poniky. Napr. stavba – hala je majetkom podniku, no
pozemok, na ktorom stojí, je obecný. Treba pomenovať všetky riziká.
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - informuje prítomných, že bola na porade na
BBSK týkajúcej sa fungovania sociálnych podnikov, odporúča nechať si poradiť zo strany
týchto kompetentných osôb, ktorí už majú s fungovaním takýchto podnikov dlhšie skúsenosti
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že už mala stretnutie s pracovníkom
z Rozvojovej agentúry, ktorý je taktiež riaditeľom sociálneho podniku BBSK, vie obci so
založením takéhoto podniku pomôcť a má k dispozícii ďalších ľudí, ktorí by vedeli byť
nápomocní
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - žiada o vyjadrenie Ing. Juraja Piara, konateľa OPL, spol.
s r. o. Poniky
Ing. Juraj Piar, konateľ OPL, spol. s r. o. Poniky – súhlasí, aby sa podnik rozdelil na lesy
a pílu, súčasnú ekonomickú situáciu na píle skresľujú výsledky hospodárenia z lesa, ale
súčasný stav podniku a dostatočný príjem sa nedá vždy očakávať. Môže sa stať, že Obec
Poniky bude musieť na fungovanie podniku doplácať, teraz je iný les ako v minulom
desaťročí, aj ťažba prebieha inak - podľa stavu lesa, nemožno porovnávať s minulým
desaťročím, drevo sa horšie predáva a podobne. Čo sa týka píly – ak sa chce zachovať
prevádzka, treba vymeniť technológiu, gátor je starý a toto vidí ako dôležité aj pre sociálny
podnik. Záleží na tom, ako sa bude ďalej rozvíjať píla pretransformovaná na sociálny podnik,
napr. či zamestnanci budú robiť aj niečo iné (môžu ísť pracovať aj do lesa alebo vykonávať aj
iné práce pre obec a pod.). Les dotuje pílu podľa neho až príliš, len tento rok je to už okolo
30 000 EUR, čo les na pílu dopláca.
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, kde je záruka, že takýto podnik bude fungovať
a či to nebude iba zaťažujúce, či sa to finančne utiahne. Žiada vypracovať podrobnú
ekonomickú analýzu, ona ako poslankyňa sa nevie rozhodnúť bez adekvátnych stanovísk.
Konštatuje, že ak bude situácia na píle dramatická, píla sa bude musieť zavrieť.
Ing. Juraj Piar, konateľ OPL, spol. s r. o. Poniky: - konštatuje, že založenie píly bola
pôvodne veľmi dobrá myšlienka, robilo tam 30 ľudí, teraz je tam 7 zamestnancov aj so
živnostníkmi a zamýšľa sa nad tým, či sa oplatí kvôli takému malému počtu ľudí držať podnik
v strate.
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - tvrdí, že na súčasnú aj budúcu situáciu píly je potrebné
dívať sa najmä z ekonomického hľadiska.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
7

A) Zobralo na vedomie
Informáciu predsedu Dozornej rady o hospodárení s majetkom v OPL, spol. s r. o., Poniky.
Hlasovanie: 9/0/0
B) Odporučilo
Valnému zhromaždeniu pripraviť podklady na posúdenie opodstatnenosti založenia
neziskovej organizácie a následné zriadenie sociálneho podniku z prevádzky píly.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 8 Rôzne
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje prítomných o rôznych stretnutiach - čo
sa týka údržby vodných tokov, na podniku Povodie Hrona, š. p. v tomto čase prebiehajú
personálne zmeny, no konštatuje, že obec bude naďalej vo veci konať. Ďalej reaguje na dotaz
poslankyne ObZ Oľgy Koscovej, že kontaktovala policajtov ohľadne merania rýchlosti na
Dolnej ulici v smere z Ponickej Huty, policajti prisľúbili, že budú chodiť merať rýchlosť do
tejto lokality častejšie, v budúcnosti uvažuje aj o umiestnení digitálneho merača rýchlosti.
K dotazu JUDr. Veroniky Poliakovej, poslankyne ObZ ohľadne odmien pre poslancov
a členov komisie uvádza, že už robila prieskum tejto oblasti aj v iných obciach.
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - informuje o podnetoch občanov ohľadne
slabého zvuku obecného rozhlasu na Hornej ulici
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - konštatuje, že situáciu okolo obnovy a zlepšenia
stavu obecného rozhlasu už rieši s poslancom ObZ, Ing. Stanislavom Krajanom – podávala sa
žiadosť na Stredoslovenskú distribučnú, a. s. ohľadne možnosti umiestnenia reproduktorov
a kabeláže na podperné body Stredoslovenskej distribučnej, a. s.. Využitie podperných bodov
je bezplatné
Ing. Stanislav Krajan: - informuje, že odpoveď zo strany Stredoslovenskej distribučnej, a. s.
bude k dispozícii do 30 dní, káble sa budú meniť, ale konkrétne podmienky týchto práce ešte
nie sú známe
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - ďalej konštatuje, že okrem káblov sa budú
dopĺňať aj ďalšie reproduktory, finančne to vychádza na 38 200 eur, už dala požiadavku na
vypracovanie týchto zmien, taktiež kontaktovala p. Miroslava Šávolta ohľadom odstránenia
káblov po káblovej televízii, už mu išla aj objednávka
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - informuje o kábli z bývalej káblovej televízie, ktorý je
spadnutý pri dome Mgr. Márie Janovčíkovej. Tiež sa vyjadruje k celému fungovaniu káblovej
televízie v minulosti, ona ako bývalá starostka bola s touto televíziou spokojná, tvrdí, že jej
zrušenie nebolo opodstatnené, ale tento fakt akceptuje a bola by rada, keby p. Miroslav Šávolt
urobil nejakú písomnú správu o ukončení, nakoľko na obecnom úrade existovali aj písomné
zoznamy pripojených
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - prosí poslancov, aby zistili, kto ešte využíva túto
televíziu, obec v prípade potreby pomôže občanom vybaviť iného prevádzkovateľa
televíznych služieb. Ona ako starostka nemá informácie, že by niekto v obci ešte používal
káblovú televíziu
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - tvrdí, že ešte o takých občanoch vie, ale napriek výzve
starostky, aby povedala konkrétne mená, p. Koscová toto odmietla uviesť
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - žiada starostku obce konať vo veci podnetov od
občanov týkajúcich sa nevhodného správania a komunikácie so zákazníkmi zo strany
predavačiek potravín COOP Jednota Poniky
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že tieto podnety a sťažnosti bude riešiť
priamo s vedením podniku COOP Jednota Krupina
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Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - vyjadruje sa k návrhu, ktorý poslala starostke obce v deň
konania zasadnutia tohto ObZ v popoludňajších hodinách o bode 6 rokovania „Zmluva
o zriadení vecného bremena na pozemok parc. č. KN C 1358/10, k. ú. Poniky“ a k
problematike jeho stiahnutia z rokovania. Odporúča, aby na obecnom úrade bol tento bod
riadne preštudovaný. Odporúča zvolať pracovnú poradu na úrovni starostky obce, kde treba
prizvať všetkých, ktorí dali k predmetnému bodu stanoviská. Mrzí ju, že sa bod stiahol
z rokovania napriek tomu, že e-mailovou formou požiadala o jeho ponechanie. Keby bol
býval tento bod ponechaný v programe, ona by bola dala nový návrh na uznesenie. Tvrdí, že
poslanec ObZ má povinnosť vyskúmať si okolnosti celého prípadu. Podľa nej občania,
ktorých sa predmetná záležitosti zriadenia vecného bremena týka, z morálneho a ľudského
hľadiska takéto riešenie odmietajú
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - konštatuje, že na pracovnej porade s poslancami
ObZ ona ako prvá navrhla predmetný bod ponechať v rokovaní a neschváliť ho, podľa jej
informácií dotknutí občania zriadenie vecného bremena v danej lokalite naozaj nechcú a teraz
poslankyňa Oľga Koscová tvrdí niečo iné. Starostka obce konštatuje, že sa všetci poslanci
vrátane p. Koscovej zhodli na tom, že sa bod z programu rokovania ObZ stiahne
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - oponuje, že na pracovnej porade dostala príliš veľa
informácií a nevedela sa k tomu obratom vyjadriť. Má pocit, že pracovné porady, ktoré
pravidelne predchádzajú samotnému rokovaniu ObZ sú neopodstatnené a že sa dôležité
informácie týmto spôsobom utajujú pred občanmi
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - obhajuje prácu poslancov aj pracovníkov obecného
úradu. Všetci sú otvorení a transparentní a nič sa neutajuje. Konštatuje, že fakt, že sa takéto
porady nerobili za vedenia p. Koscovej ešte neznamená, že sú zlé
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - konštatuje, že tiež v pondelok na pracovnej porade videl
návrh predmetného bodu prvý krát, ale nechcel, aby sa návrh hneď a jednomyseľne zamietol,
chcel o veci vedieť viac a nechcel tento bod zamietnuť, iba oddialiť, aby sa preskúmali všetky
dôležité skutočnosti a takéto jednanie považuje za transparentné
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - vyjadruje sa, že pracovné stretnutia pred
rokovaním ObZ slúžia na to, aby si poslanci veci naštudovali, rozanalyzovali a vedeli sa tak
zodpovednejšie rozhodnúť
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - apeluje na prítomných, že ona nie je pracovníkom
obecného úradu, ktorí sú platení za to, aby poslanci dostávali adekvátne, bezchybné
a kompletné materiály a informácie, tvrdí, že na obecnom úrade sa momentálne nedá nikoho
zaučiť, aby rozumel práci s pozemkami a územnými či stavebnými rozhodnutiami.
Konštatuje, že ona sa v takýchto záležitostiach nemá na obecnom úrade na koho obrátiť,
pretože takýto odborník tam nepracuje
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - konštatuje, že na obecnom úrade funguje aj pracovníčka
stavebného úradu a tá predsa vie k predmetnému bodu zaujať odborné stanovisko
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že pracovníčka stavebného úradu sa už
k tejto záležitosti odborne vyjadrila
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - znova konštatuje, že nesúhlasí s pracovnými poradami
pred rokovaním ObZ a chce, aby občania prítomní na rokovaní ObZ počuli všetko, čo
poslanci riešia. Sama za seba konštatuje, že ona sa buď bude alebo nebude pracovných porád
zúčastňovať
Ing. Stanislav Krajan, poslanec ObZ: - tvrdí, že pracovné porady sú lepšie ako 6 hodín
sedieť na rokovaní ObZ a aj tak nemať dostatočné informácie, pretože všetkému naraz sa
nedá porozumieť len na samotnom rokovaní
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - konštatuje, že keď všetci ostatní poslanci chcú mávať
pracovné porady pred rokovaním ObZ, ona to akceptuje
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Ladislav Štec, poslanec ObZ: - tvrdí, že na kompetentné hlasovanie a rozhodnutie každého
poslanca je potrebný dostatočný čas, pracovné porady slúžia na konzultáciu a analýzy
jednotlivých problematík dostane sa k informáciám skôr a následne má čas na zodpovedné
rozhodnutie
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - žiada, aby aj jej komisia dostávala od obce pripravené
materiály a nie je pracovník obce, aby tieto materiály pripravovala ona
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje p. Koscovú, že kedykoľvek sa s ňou
stretne a prekonzultuje akýkoľvek problém
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - konštatuje, že pracovné porady sú dobré aj
na to, aby sa priamo na rokovaní ObZ dodržiaval Rokovací poriadok, ktorý má svoje presné
zásady a ktoré musia všetci poslanci dodržiavať – aj čo sa týka času venovaného jednotlivým
diskusným príspevkom a vyjadreniam poslancov k bodom rokovania
Občianka Mária Magnová: - pýta sa na problematiku čistenia potokov najmä na ulici
Ponická Cesta – keď vodný tok v blízkosti svojho RD aj vyčistí, odpad z potoka nemá kto
vyviezť a pýta sa, prečo toky nečistí ich správca
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že obec si môže prenajať toky od
správcu a bude financovať aj ich čistenie, čo by ale v končenom dôsledku zasa suplovala
svojimi financiami povinnosť niekoho iného. Obec nemá na čistenie potokov vhodné
mechanizmy, bude ďalej komunikovať so správcom, aby sa našlo vhodné riešenie. V prípade
samočistenia zo strany občanov nariadi p. Milanovi Lenárovi tento odpad vyviesť
Občianka Mária Magnová: - konštatuje, že v blízkosti jej rodinného domu je problém
dostať sa do potoka, no napriek tomu to každý rok tamojší občania čistia a vyvážajú na
vlastné náklady. Tvrdí, že v minulosti niektoré úseky Vladárky čistila obec a nezamestnaní
Ladislav Štec, poslanec ObZ: – pýta sa, ktoré lokality a časti vodných tokov čistí obec
konkrétne
Občianka Mária Magnová: - odpovedá, že pred pár rokmi nezamestnaní čistili potok od
pošty až pred obecný úrad a na Dolnej ulici
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že toto čistenie nerobila obec, ale
správa a nezamestnaní aktivační pracovníci len pomáhali. Situácia je teraz iná, vtedy bolo
dosť nezamestnaných, teraz je ich v obci minimum
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - pýta sa, či by teda bolo možné dohodnúť sa s obcou tak, že
keby si občania vyčistili potok sami, či by im to obec vyviezla
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že toto riešenie je prijateľné a súhlasí s
ním
Občan Ján Diško: - pýta sa na plánovanú úpravu pozemku pri ceste na ulici Ponická cesta,
nakoľko si všimol označenie farebným sprejom a takéto rozšírenie sa mu zdalo úzke
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - vysvetlila, že to je len značenie sietí spoločnosti
Slovak Telecom a cesta bude na tomto mieste rozšírená o cca 1,20 m. Rekonštrukcia cesty by
mala byť urobená od obecného úradu až po otočku autobusov na Ponickej Lehôtke
Občianka Mária Magnová: - pýta sa na situáciu okolo dotácie na opravu Pomník padlých
rumunských hrdinov
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že obec dostala dotáciu vo výške
10 500 eur, taktiež už požiadala o stanovisko Krajský pamiatkový úrad, nakoľko ide
o národnú kultúrnu pamiatku a na realizátora prác už prebehlo aj verejné obstarávanie
Občan Ján Šávolt: - pýta sa, v akom stave je píla, ktorá sa kúpila na OPL, spol. s r. o. za
údajne 90 tisíc eur a kto bol za to zodpovedný
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že píla, ktorá sa kúpila za vedenia
starostu p. Brača sa vlastne vôbec nepoužívala, rokmi klesla cena, chátrala a ledva sa
vymenila za rozmietaciu pílu viackotúčovú
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Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: – konštatuje, že táto píla bola stratová investícia,
nevhodná pre našu prevádzku
Občan Ján Šávolt: - pýta sa, či p. Machala bol vtedy v dozornej rade podniku
Ing. Juraj Piar, konateľ OPL, spol. s r. o. Poniky: - vysvetľuje celú situáciou so stavom
píly a s postupom predaja
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - konštatuje, že v roku 2016 našiel kupca na predmetnú
pílu za 50 tis. Eur. Vtedajšie vedenie, teda VZ a dozorná rada zamietli uskutočniť odpredaj.
Žiada do zápisu uviesť túto presnú formuláciu vtedajšieho starostu Ing. Jána Beňa: „Ak
doplatíte rozdiel, môžete ju predať.“
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - znova navrhuje, aby sa občania vyjadrili k plánovanému
zriadeniu sociálnemu podniku
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - konštatuje, že preto sú rokovania ObZ verejné, aby sa
občania mohli k všetkému vyjadriť
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - všetkým oznamuje, že s každým sa ochotne
porozpráva, dvíha telefóny, kdekoľvek a s kýmkoľvek je ochotná komunikovať, každého rada
príjme na úrade. Nevyhýba sa nijakej komunikácii a žiadnemu občanovi.
V závere starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 9. zasadnutí ObZ
obce Poniky.

Zapisovateľka:

Mgr. Jana Turčanová, v. r.

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

Overovatelia zápisnice:

JUDr. Veronika Poliaková, v. r.

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

Mgr. Katarína Piarová, v. r.

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

Prednosta obecného úradu: Bc. Pavol Ondrejko, v. r.
Starostka obce :

Ing. Jana Ondrejková, v. r.

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