ZÁPI S
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo
dňa 16. decembra 2019 na Obecnom úrade v Ponikách

Prítomní:
Program:

Podľa prezenčnej listiny
Podľa pozvánky, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu

K bodu č. 1 Otvorenie 7. 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 na tomto zasadnutí ObZ a poslancov a
za overovateľov zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Určilo
A.1. Mgr. Janu Turčanovú za zapisovateľa zápisnice
A.2. Ladislava Šteca a Mgr. Katarínu Piarovú za overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 3 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Poniky
Poslanci ObZ boli oboznámení s programom rokovania s doplnením bodu 10 o podbod 10.7.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Program 7. rokovania Obecného zastupiteľstva v Ponikách s doplnením podbodu 10.7.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predložila Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce Poniky,
ktorá podala vysvetlenie k jednotlivým uzneseniam, ktoré sú splnené a ktoré sú ešte v riešení.
Všetky uznesenia, ktoré mali byť zverejnené, boli včas zverejnené a priebežne sa plnia aj
staršie uznesenia. Kontrola plnenia uznesení tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - pýta sa, v akom štádiu je zmluva 24/2019 a 42/2019 –
chýba jej v pracovných materiáloch výška dotácie
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - podá o uvedených zmluvách správu v rámci svojej
informatívnej správy
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - pýta sa na zmluvu č. 46/2019, konkrétne na stav
vyúčtovania dotácií z participatívneho rozpočtu
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Hlavná kontrolórka obce, Jana Klimová: - informuje, že všetci, ktorí obdržali dotácie
z participatívneho rozpočtu, podali vyúčtovanie včas, ale zatiaľ nie je toto vyúčtovanie
skontrolované, správu predloží na ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - pýta sa, prečo nie sú zrealizované odpredaje, keď už boli
schválené, myslí si, že ľudia chceli niečo kúpiť, ale nedotiahnu záležitosti do konca a
neuzatvárajú sa zmluvy medzi Obcou a kupujúcimi občanmi
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - informuje, že napr. odpredaj pozemku v prospech
p. Petra Šincla sa už realizuje a p. Veronika Poliaková má určený v rámci kúpnej zmluvy
splátkový kalendár.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Poniky dňa
09. 10. 2019.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 5 Informatívna správa o aktivitách starostky obce
Informatívnu správu o svojich aktivitách predniesla starostka obce Ing. Jana
Ondrejková. Správa v plnom znení tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - pýta sa, aké sú výsledky z rokovania Komisie kultúry a
športu pri ObZ - čo sa týka futbalového tímu ŠK OPL Poniky a ďalej odporúča aj výmenu
autobusovej zastávky na ulici Družstevná
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - informuje, že je v pláne železný skelet predmetnej
zastávky obložiť drevom, pričom postupne sa budú rekonštruovať aj ďalšie zastávky a čo sa
týka futbalu, bol oslovený p. Lukáš Palovič, ktorý potvrdil, že od leta 2020 nastúpi ako líder
ponického futbalu
Poslankyňa ObZ Martina Šávoltová: – informuje, že p. Lukáš Palovič dokončí futbalovú
sezónu v Šalkovej a nastúpi v Ponikách od jari 2020
Poslanec ObZ Ladislav Štec: - pýta sa, čo sa bude s futbalovým tímom diať v prípade, ak p.
Lukáš Palovič neprestúpi do Poník
Poslankyňa ObZ Mgr. Katarína Piarová – prísľub p. Lukáša Paloviča považuje za
korektný a definitívny, nakoľko on sám má o to veľký záujem a sľúbil aj to, že už na jar 2020
sa začne venovať ponickému futbalu.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Informatívnu správu o aktivitách starostky obce Poniky.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 6 Informatívna správa k čerpaniu rozpočtu obce
Dôvodovú správu k čerpaniu rozpočtu za obdobie 01. 01. 2019 – 30. 11. 2019
predniesla predkladateľka správy, p. Božena Bukvajová. Správa v plnom znení spolu
s tabuľkovým prehľadom tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - žiada, aby predseda Komisie financií a správy majetku
pri ObZ, Ing. Peter Matula, zaujal stanovisko k čerpaniu rozpočtu obce za rok 2019 a pýta sa
na položky v rozpočte, ktoré neboli plnené, podľa jej názoru mohli meniť určité položky,
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ktoré sa neplnili presúvať na iné položky. Taktiež tvrdí, že by bolo treba prehodnotiť odmeny
pracovníkov
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - vysvetľuje, že na odmenách sa ušetrilo až 17
percent z pôvodne naplánovaných finančných prostriedkov
Božena Bukvajová: - vyjadrila sa, že určite sa bude robiť úprava rozpočtu, ale nemusí
k tomu zaujať stanovisko ObZ. A čo sa týka odmeňovania pracovníkov, tak napr. p. Ľudmila
Ohrivalová, pracovníčka Stavebného úradu, bola pôvodne zamestnaná len na dohodu a podľa
platnej legislatívy Obec Poniky s ňou musela uzatvoriť riadny pracovný pomer, tým sa
navýšili náklady na mzdy. K tomu bola zamestnaná opatrovateľka, čím sa takisto navýšili
náklady na mzdy
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - upozorňuje na položku „benzín - 2000 EUR na
eurovoľby“. Táto suma sa jej nejaví byť v poriadku, a žiada, aby sa do budúcna rozpočet robil
adekvátnejšie s ohľadom na minulé roky. Taktiež upozorňuje, že Obec nebude mať
v budúcnosti k dispozícii toľko finančných prostriedkov ako v súčasnosti a treba viac šetriť,
nakoľko sa plánuje schváliť zníženie nájmu pre OPL, spol. s r. o. Poniky
Božena Bukvajová: - informuje, že predmetná položka - benzín na eurovoľby sa v plnení
rozpočtu nenachádza, p. Koscová si pomýlila riadok.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Informatívnu správu o čerpaní rozpočtu obce.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 7 Návrh rozpočtu Obce Poniky na rozpočtové obdobie 2020-2022
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania predniesli: starostka obce, Ing. Jana
Ondrejková, Božena Bukvajová, účtovníčka a Jana Klimová, hlavná kontrolórka. Správa
v plnom znení spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky k predkladanému návrhu tvorí
samostatnú prílohu tohto zápisu.
Poslanec ObZ, Ing. Peter Matula: - predniesol celé stanovisko Komisie financií a správy
majetku pri ObZ k predmetnému návrhu rozpočtu
Božena Bukvajová: – informuje, že už navýšila jednotlivé položky podľa výstupu
z rokovania Komisie financií a správ majetku pri ObZ
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - podľa nej je potrebné podrobnejšie rozpísať jednotlivé
položky rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Poniky k návrhu rozpočtu obce Poniky na roky 2020,
2021 a 2022.
Hlasovanie: 7/1/0 – zdržala sa poslankyňa Oľga Koscová
B)
Schválilo
Rozpočet obce Poniky na rozpočtované obdobie 2020, 2021 a 2022.
Hlasovanie: 7/1/0 – zdržala sa poslankyňa Oľga Koscová
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K bodu č. 8 Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania ObZ predniesla prítomným Jana
Klimová, hlavná kontrolórka obce. Správa v plnom znení tvorí samostatnú prílohu tohto
zápisu.
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - pýta sa hlavnej kontrolórky, či priebežne kontroluje aj
školu, najmä čo sa týka smerníc
Hlavná kontrolórka obce Jana Klimová: - kontrolu v škole zrealizovala v roku 2018
a v roku 2019 bola následná kontrola, kde boli v rámci smerníc zistené viaceré nezrovnalosti,
ktoré podľa zápisu musia byť odstránené
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - konštatuje, že škola ako samostatný právny subjekt môže
po súhlase ObZ prenajímať svoje nehnuteľnosti
Hlavná kontrolórka obce Jana Klimová: - v zmluve chýbala predmetná klauzula, čo a týka
systému prenájmov, upozornila vedenie školy, že to treba opraviť, ako aj na skutočnosť, že
škola musí mať svoje kompetencie vymedzené vo vnútorných smerniciach.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce Poniky o kontrolnej činnosti.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 9 Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020 prítomným predniesla Jana
Klimová, hlavná kontrolórka obce. Plán tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Hlavná kontrolórka obce Jana Klimová: - ešte doplnila, že aj v priebehu roka môžu
poslanci ObZ poveriť hlavnú kontrolórku nejakou kontrolou, ktorú poslanci budú považovať
za potrebné zrealizovať
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020.
Hlasovanie: 8/0/0
B)
Poverilo
Hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti na rok 2020.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 10 - Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Podbod č. 10.1: Žiadosť o odpredaj časti pozemku v prospech Bc. Romana Mešku
s manž. Ing. Monikou, trvale bytom Dolná ulica 60/14A, Poniky
Dôvodovú správu k predmetnému podbodu rokovania predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce. Správa v plnom znení:
O 17:38 sa na rokovanie ObZ dostavil poslanec ObZ, p. Miroslav Šávolt
Žiadateľ: Roman Meško s manž. Ing. Monika, trvale bytom Dolná ulica 60/14A, Poniky
Pozemok:
- časť pozemku KN „E“ 195/2 o výmere cca 250 m2 – trvalý trávnatý porast
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Výmera cca: 250 m2
Kat. územie: Poniky
Ulica: Lokalita Stráňa
Účel: majetkovoprávne vysporiadanie užívaného pozemku
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 14. 11. 2019 odporučila
odpredaj pozemku.
Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadatelia dňa 15. 05. 2019 podali na obec Poniky žiadosť o odpredaj časti
predmetného pozemku v rámci majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku.
Predmetom prevodu – predaja je pozemok nachádzajúci sa pri pozemkoch parc. č. KN „C“ 83
a 86/14, ktorý je v BSM žiadateľov. Z dôvodu malej výmery by náklady na vypracovanie
znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž a dražbu prevyšovali kúpnu cenu
pozemku.
B.
Zameranie predmetného pozemku žiadatelia vykonajú v súlade so zameraním skutkového
stavu miestnej komunikácie v lokalite Stráňa.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob
prevodu podľa § 9a ods. 8, písm. e) ako prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Spôsob prevodu nehnuteľnosti pozemku:
- časť pozemku KN „E“ 195/2 o výmere cca 250 m2 – trvalý trávnatý porast, vedený na LV č.
2510 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
28. 11. 2019, na internetovej stránke obce Poniky dňa 28. 11. 2019 a zvesený z úradnej tabule
dňa 13. 12. 2019 a z internetovej stránky dňa 13. 12. 2019.
Hlasovanie: 9/0/0
B)
Schválilo
Návrh poslankyne Oľgy Koscovej na úpravu textu bodu C, ktorého pôvodné znenie bolo:
„Žiadateľom dať vyhotoviť geometrický plán so zameraním pozemku v súlade so zameraním
miestnej komunikácie lokalita Stráňa, ktorý obstará Obec Poniky,“ a mení sa na: „Žiadateľom
dať vyhotoviť geometrický plán so zameraním pozemku súbežne so zameraním miestnej
komunikácie lokalita Stráňa, ktorý obstará Obec Poniky.“
Hlasovanie: 9/0/0
C)
Odporučilo
Žiadateľom dať vyhotoviť geometrický plán so zameraním pozemku v súlade so zameraním
miestnej komunikácie lokalita Stráňa, ktorý obstará Obec Poniky.
Hlasovanie: 8/1/0 – zdržal sa poslanec p. Miroslav Šávolt
Podbod č. 10.2: Žiadosť o odpredaj časti pozemku v prospech Pavla Kosca s manž.
Oľgou, trvale bytom Podžiar 98/1, Poniky
Dôvodovú správu k podbodu č. 10.2 predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková.
Správa v plnom znení:
Žiadateľ: Pavol Kosec s manž. Oľgou, Podžiar 98/1, Poniky
Pozemok:
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- časť pozemku KN „E“ 3646/1 o výmere 23 m2 – záhrady
Výmera cca: 23 m2
Kat. územie: Poniky
Ulica: Podžiar
Účel: majetkovoprávne vysporiadanie užívaného pozemku
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 14. 11. 2019
neodporučila odpredaj pozemku.
Členovia komisie životného prostredia, výstavby a územného plánu sa zhodli
v názore, že ide o pozemok v bezprostrednej blízkosti pri telese úzkej miestnej komunikácie,
v pravotočivej zákrute. Ideálny stav je, aby sa pri miestnych komunikáciách nachádzali
ochranné miesta, ktoré v zmysle cestného zákona plnia svoju funkciu a potrebné sú hlavne pre
zimnú údržbu. Komisia odporučila aby obec v budúcnosti zabezpečila rozšírenie miestnej
komunikácie ulica Podžiar.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Neschválilo
Odpredaj nehnuteľnosti pozemku:
- časť pozemku parc. č. KN „E“ 3646/1 o výmere 23 m2 – záhrady, vedený na LV č. 2510.
Hlasovanie: 7/2/0 – zdržali sa poslanci Ladislav Štec a Ing. Peter Matula
Podbod č. 10.3: Ponuka na odpredaj pozemkov vo vlastníctve Oľgy Prostredníkovej,
trvale bytom Horná Mičiná 16 v prospech obce
Dôvodovú správu k podbodu č. 10.3 predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková.
Správa v plnom znení:
Žiadateľ: Oľga Prostredníková, Horná Mičiná 16
Pozemky:
- parc. č. KN „C“ 1326/2 o výmere 464 m2 – záhrada
- parc. č. KN „C“ 1327 o výmere 30 m2 – zastavaná plocha nádvorie
Výmera : 494 m2
Kat. územie: Poniky
Ulica: Malá Stráňa
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 14. 11. 2019
neodporučila kúpu pozemkov, nakoľko na predmetných pozemkoch sa nachádza pivnica,
ktorá je spolu s časťou pozemkov oplotená a užívaná rodinou Petrovičovou. Pozemky sa
nachádzajú v skalnatom svahu a pre obec sú nevyužiteľné.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Neschválilo
Kúpu pozemkov:
- parc. č. KN „C“ 1326/2 o výmere 464 m2 – záhrada
- parc. č. KN „C“ 1327 o výmere 30 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
vedené na LV č. 532.
Hlasovanie: 9/0/0
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Podbod č. 10.4: Žiadosť o odpredaj časti pozemku v prospech Milana Mikitu, Dolná
ulica 118, Poniky
Dôvodovú správu k podbodu č. 10.4 predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková.
Správa v plnom znení:
Žiadateľ: Milan Mikita, Dolná ulica 118, Poniky
Pozemok:
- časť pozemku KN „E“ 8617 o výmere cca 380 m2 – ostatná plocha
Výmera cca: 380 m2
Kat. územie: Poniky
Ulica: Ponická cesta, areál Rakytina
Účel: majetkovoprávne vysporiadanie užívaného pozemku.
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 14. 11. 2019
neodporučila odpredaj pozemku.
Dňa 31. 07. 2019 podal Milan Mikita žiadosť o odpredaj časti predmetného pozemku
s odôvodnením, že je majiteľom skladu s. č. 137, situovanom na pozemkoch parc. č. KN „C“
2085/25 a 2085/2 ako právnická osoba El Miňo, s. r. o. a požadovaný pozemok sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti jeho nehnuteľností. Pozemky pod stavbou nie sú vysporiadané tak
ako aj ostatné pozemky v rámci bývalého areálu PD Poniky v časti obce Ponická Lehôtka.
Taktiež nie je vysporiadaná prístupová komunikácia k jednotlivým stavbám. Z tohto dôvodu
by mali subjekty v priestore etablované popracovať na tom, aby boli pozemky komplexne
vysporiadané.
Poslanec ObZ Ing. Peter Matula: - žiada predmetné uznesenie doplniť o písmeno B),
ktorého predmetom bude odporučenie Ing. Petrovi Matulovi zvolať všetkých majiteľov
a užívateľov budov v lokalite Rakytina, časť Ponická Lehôtka, ohľadne vysporiadania
pozemkov v predmetnej lokalite a ich možného využitia na vybudovanie obecnej
infraštruktúry
Poslanec ObZ Ladislav Štec: - súhlasí s návrhom poslanca Ing. Petra Matulu
Poslankyňa ObZ, Oľga Koscová: - neverí v úspech tohto stretnutia, lebo ide o súkromné
osoby
Poslanec ObZ Miroslav Šávolt: - tvrdí, že o predmetnej záležitosti s p. Milanom Mikitom
hovoril, pričom p. Milan Mikita údajne žiada písomné stanovisko, aby mohol spevniť plochu,
vysypať cestu a bojí sa, aby ho niekto nepostihol, ak vysype cestu bez povolenia
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Doplnenie uznesenia k bodu č. 10, podbod 10.4 o bod C), ktorým odporúča predsedovi
Komisie financií a správy majetku Ing. Petrovi Matulovi iniciovať stretnutie s užívateľmi
nehnuteľností v lokalite Rakytina, časť obce Ponická Lehôtka a rokovať o možnom využití
predmetných pozemkov na vybudovanie obecnej infraštruktúry.
Hlasovanie: 8/1/0 – zdržala sa poslankyňa Oľga Koscová
B)
Neschválilo
Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku:
- časť pozemku parc. č. KN „E“ 8617 o výmere cca 380 m2 – ostatná plocha, vedený na LV
č. 2510.
Hlasovanie: 9/0/0
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C) Odporučilo
Predsedovi Komisie financií a správy majetku pri ObZ iniciovať stretnutie s užívateľmi
nehnuteľnosti v lokalite Rakytina a rokovať o možnom využití pozemkov na vybudovanie
obecnej infraštruktúry
Hlasovanie: 8/1/0 – zdržala sa poslankyňa Oľga Koscová
Podbod č. 10.5: Žiadosť o odpredaj časti pozemku v prospech Róberta Tillera s manž.
Martinou, trvale bytom Malá Stráňa 27/14, Poniky
Dôvodovú správu k podbodu č. 10.5 predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková.
Správa v plnom znení:
A.
Žiadateľ: Róbert Tiller a manž. Martina, Malá Stráňa 27/14, Poniky
Pozemok:
- časť pozemku KN „E“ 8584/1 o výmere cca 28 m2 – ostatná plocha
Výmera cca: 28 m2
Kat. územie: Poniky
Ulica: Malá Stráňa
Účel: majetkovoprávne vysporiadanie užívaného pozemku
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 14.11..2019 odporučila
odpredaj pozemku.
Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadatelia dňa 15. 10. 2019 podali na obec Poniky žiadosť o odpredaj časti
predmetného pozemku v rámci majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku.
Predmetom predaja je pozemok nachádzajúci sa pred pozemkami parc. č. KN „C“ 1324/1
a 1324/2 a rodinným domom s.č. 27 ktorý je v BSM žiadateľov. Pozemok v súčasnosti
užívajú žiadatelia. Z dôvodu malej výmery by náklady na vypracovanie znaleckého posudku
a náklady na obchodnú verejnú súťaž a dražbu prevyšovali kúpnu cenu pozemku.
Zameranie predmetného pozemku žiadatelia vykonajú tak, že novovytvorená hranica
pozemku bude korešpondovať s hranicami zabratých (oplotených) pozemkov okolitých
rodinných domov.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob
prevodu podľa § 9a ods. 8, písm. e) ako prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa.
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - vidí problém v zameraní pozemku, ktorý je predmetom
odpredaja a jeho blízkosťou pri miestnej komunikácii
Poslanec ObZ Ladislav Štec: - upresnil výsledky obhliadky aj rokovania Komisie životného
prostredia, výstavby a územného plánu
Starostka obce Ing. Jana Ondrejková: - ubezpečila, že predmetný pozemok sa nepredá po
hranicu cesty
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Spôsob prevodu nehnuteľnosti pozemku:
- časť pozemku KN „E“ 8584/1 o výmere cca 28 m2 – ostatná plocha, vedený na LV č. 2510
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
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o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce Poniky dňa
28. 11. 2019, na internetovej stránke obce Poniky dňa 29. 11. 2019 a zvesený z úradnej tabule
dňa 13. 12. 2019 a z internetovej stránky dňa 13. 12. 2019.
Hlasovanie: 9/0/0
B)
Odporučilo
Žiadateľom dať vyhotoviť geometrický plán so zameraním pozemku s tým, že novovytvorená
hranica pozemku bude korešpondovať s hranicami zabratých (oplotených) pozemkov
okolitých rodinných domov.
Hlasovanie: 9/0/0
Podbod č. 10.6: Ponuka na odpredaj stavby a pozemkov vo vlastníctve Oľgy
Prostredníkovej, trvale bytom Horná Mičiná 16 v prospech obce
Dôvodovú správu k podbodu č. 10.6 predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková.
Správa v plnom znení:
A.1.
Žiadateľ: Oľga Prostredníková, Horná Mičiná 16
Nehnuteľnosť - stavba:
- s.č. 147, situovaný na pozemku parc. č. KN „C“ 348, kat. územie Poniky, vedený na
LV č. 532
A.2.
Nehnuteľnosti - pozemky:
- parc. č. KN „C“ 348 o výmere 521 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- parc. č. KN „C“ 349 o výmere 1328 m2 – trvalé trávnaté porasty
vedené na LV č. 532
- parc. č. KN „C“ 300 o výmere 1353 m2 – záhrada, vedená na LV č. 611
Kat. územie: Poniky
Ulica: Námestie Štefana Žáryho.
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 14. 11. 2019
odporučila starostke obce rokovať s pani Oľgou Prostredníkovou ohľadne kúpy predmetných
nehnuteľností za účelom získania pozemkov na vybudovanie účelovej komunikácie
k naplánovanej IBV. Starostka obce dňa 15. 11. 2019 rokovala s pani Prostredníkovou, ktorá
s odpredajom súhlasila.
Komisia financií a správy majetku zo dňa 28. 11. 2019 odporučila starostke obce
odkúpiť predmetné nehnuteľnosti v cene 70 000 eur.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
A.1. Kúpu nehnuteľnosti stavby charakteru rodinný dom s. č. 147, situovaný na pozemku
parc. č. KN „C“ 348, kat. územie Poniky, vedený na LV č. 532.
A.2. Kúpu nehnuteľností pozemkov:
- parc. č. KN „C“ 348 o výmere 521 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- parc. č. KN „C“ 349 o výmere 1328 m2 – trvalé trávnaté porasty
vedené na LV č. 532
- parc. č. KN „C“ 300 o výmere 1353 m2 – záhrada, vedená na LV č. 611.
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Nehnuteľnosti obec nadobudne v kúpnej cene spolu 70 000 eur.
Hlasovanie: 9/0/0
Podbod č. 10.7: Prevod vlastníctva Vodojemu – zemný, súp. č. 422
Dôvodovú správu k predmetnému podbodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce. Správa v plnom znení:
Jedná sa o prevod vlastníctva vodného rezervoáru nad Námestím Mateja Kosca, ktorý
je vyústený do protipožiarnej nádrže na Ponickej Lehôtke voda z ktorého slúži ako zásoba
požiarnej vody pre objekt Kultúrneho domu. Rezervoár nie je napojený na vodovod ale táto
možnosť nie je v budúcnosti vylúčená. Rezervoár nie je udržiavaný spoločnosťou
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Po prevode by obec Poniky mohla
vykonávať údržbu na vlastné náklady a voda by bola zdrojom úžitkovej vody pre okolité
domácnosti.
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: – žiada doplniť do uznesenia súčasného vlastníka
vodojemu, od koho obec tento majetok nadobudne. Ďalej sa pýta, prečo je na LV, kde sa
vodojem nachádza, momentálne plomba
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že plomba je udelená kvôlli tomu, že
predmetné nadobudnutie vodojemu ešte nebolo schválené ObZ a doručené na katastrálny úrad
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Návrh poslankyne Oľgy Koscovej na zmenu uznesenia, kde pôvodný text bol: „Prevod
vlastníctva nehnuteľnosti v kat. území Poniky, vedenej na LV č. 678 ako stavba Vodojem –
zemný, súp. č. 422, postavená na pozemku parc. č. CKN 1063/6 v prospech Obce Poniky
v nadobúdacej cene 230 Eur,“ na text: „Prevod vlastníctva nehnuteľnosti v kat. území Poniky,
vedenej na LV č. 678 ako stavba Vodojem – zemný, súp. č. 422, postavená na pozemku parc.
č. CKN 1063/6 v prospech Obce Poniky v nadobúdacej cene 230 Eur od vlastníka –
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica“.
B)
Schválilo
Prevod vlastníctva nehnuteľnosti v kat. území Poniky, vedenej na LV č. 678 ako stavba
Vodojem – zemný, súp. č. 422, postavená na pozemku parc. č. CKN 1063/6 v prospech Obce
Poniky v nadobúdacej cene 230 Eur od vlastníka – Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. Banská Bystrica.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 11 - Návrh hospodárskeho plánu OPL, spol. s r. o. na rok 2020
Dôvodovú správu k návrhu hospodárskeho plánu OPL, spol. s r. o. Poniky na rok 2020
predniesol prítomným konateľ spoločnosti Ing. Juraj Piar. Návrh hospodárskeho plánu OPL,
spol. s r. o. Poniky v textovej aj tabuľkovej časti tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Poslanec ObZ Ing. Peter Matula: - pýta sa na tvorbu finančnej rezervy v roku 2020, či sa vo
väčšej miere rezerva bude tvoriť alebo čerpať a žiada vysvetliť prítomným, čo táto rezerva
presne znamená
Konateľ OPL, spol. s r. o. Ing. Juraj Piar: - vysvetľuje, že rezerva sú peniaze z tohto roku,
ktoré nie sú zdanené a prenesú sa do budúceho roku, rezerva sa bude používať od 1 do 7
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rokov podľa potreby na rast lesa, čo znamená, že keby podnik napr. išiel do likvidácie, sú
peniaze odložené na to, aby starostlivosť o lesy bola zabezpečená
Poslanec ObZ Ing. Peter Matula: – predniesol stanovisko dozornej rady, ktorá odporučila
tento plán prijať a po prvom kvartáli 2020 sa prehodnotí, ako sa bude postupovať s podnikom
ďalej
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Návrh hospodárskeho plánu OPL spol. s r. o na rok 2020.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 12 - Informatívna správa o hospodárení v Obecnom podniku lesov spol. s r. o.
Dôvodovú správu k informatívnej správe o hospodárení v OPL, spol. s r. o. Poniky
predniesol prítomným konateľ spoločnosti Ing. Juraj Piar. Informatívna správa o hospodárení
v OPL, spol. s r. o. Poniky v textovej aj tabuľkovej časti tvorí samostatnú prílohu tohto
zápisu.
Poslanec ObZ Ing. Peter Matula: - konštatuje, že ho neteší tento vývoj, ale situácia na trhu
sa nedá ovplyvniť, podľa neho napriek opakovaným zápisom dozorných rád, kde vyzýval na
sledovanie hospodárenia píly, tieto výzvy neboli celkom rešpektované – hlavne zo strany
konateľa p. Ferjenčíka, ktorý podľa neho dobre nekalkuluje
Konateľ OPL, spol. s r. o. Ing. Juraj Piar: - súhlasí s vyjadrením Ing. Matuu
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - konštatuje, že podnik sa ocitol v kríze a ak je potrebné
podnik, treba znížiť nájom aspoň prechodne, aby sa ekonomika zlepšila a apeluje na
konateľov, aby robili všetko preto, aby zvýšili obrat. Taktiež apeluje, aby sa udržala aj píla,
treba robiť všetko pre jej záchranu, píla bola stále v strate, chýbajúce financie sa vykrývali
z lesov
Poslanec ObZ Ladislav Štec: - pýta sa, že ak má byť niečo dlhodobo v strate, či má zmysel
to nasilu udržiavať
Poslanec ObZ Ing. Peter Matula: - konštatuje, že podnik musí zarábať a treba k tomu
hľadať cestu, ak si obec nevie vo vlastnej réžii zabezpečiť dobrého manažéra na firme, treba
uvažovať o prenájme
Poslanec ObZ Ladislav Štec: - navrhuje počkať na začiatok druhého kvartálu 2020 a potom
sa bude riešiť aktuálny stav.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Informatívnu správu o hospodárení v Obecnom podniku lesov spol. s r. o. Poniky.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 13 Prehodnotenie nájmu Obecného podniku lesov, spol. s r. o. za rok 2019
Dôvodovú správu k bodu č. 13 predniesla prítomným Ing. Jana Ondrejková, starostka
obce. Správa v plnom znení:
Obecný podnik lesov spol. s r. o. požiadali dňa 05. 12. 2019 Obecné zastupiteľstvo
obce Poniky o zníženie nájmu za lesné pozemky vyplývajúce z NZ č. 9/2003 a následných
dodatkov.
Nájomné na rok 2019 bolo stanovené na sumu 479 366 EUR. K aktuálnemu dňu
vyplatilo hospodárske stredisko Les nájomné v celkovej výške 171 600 EUR. Tieto
prostriedky pochádzali výlučne z obchodnej činnosti hospodárskeho strediska Les.
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Dôvody žiadosti o zníženie nájmu sú nasledovné:
-

-

-

-

-

hospodárske stredisko Les (ďalej len HS Les) dodalo hospodárskemu stredisku Píla
(ďalej len HS Píla) drevnú hmotu v sume 164 184 EUR, ktoré neboli fakturované
a HS Les za drevnú hmotu neobdržalo finančné prostriedky, ktoré mohli byť použité
na splátku nájomného,
z bankového účtu HS Les bola poskytnutá pôžička v sume 24 000 EUR na bankový
účet HS Píla, ktorá bola použitá na rôzne výdavky HS Píla v súvislosti s investíciou do
zakúpenia novej rozmietacej píly, ako aj na pokrytie rôznych ďalších výdavkov HS
Píla (úhrada PHM, úhrada dane z príjmu fyzických osôb, mzdy dohodári...),
na rok 2019 nebola vytvorená rezerva na lesopestovateľskú činnosť, nakoľko vysoký
nájom za lesné pozemky v roku 2018 znemožnil tvorbu tejto rezervy; práve preto, že
rezerva nebola vytvorená, sa lesopestovateľská činnosť v roku 2019 účtovala do
nákladov (jedná sa o sumu 55 550 EUR),
orgány spoločnosti rozhodli o rozvoji piliarskej prevádzky a odsúhlasili nákup
rozmietacej píly, s čím súviseli rôzne výdavky so spustením a zapojením rozmietacej
píly do prevádzky,
navýšené náklady na opravy a údržbu piliarskej prevádzky viac ako dvojnásobne
oproti plánu,
výrazný vplyv na výnosy spoločnosti majú klesajúce ceny reziva na trhu, ceny reziva
klesli oproti plánu v priemere o 20 % a s tým súvisiaci znížený predaj a porez.

Na základe predbežných ekonomických výsledkov môže spoločnosť ešte obci do konca
roka 2019 uhradiť nájomné vo výške 50 000 EUR, čím by bolo uhradené nájomné vo výške
221 600 EUR
Komisia financií a správy majetku na svojom zasadnutí dňa 28. 11. 2019 prerokovala
zníženie nájmu a nájom odporučila znížiť.
Poslanci ObZ: - nerozumejú zneniu uznesenia a číslovaniu dodatkov a apelujú na zmeny
v článku IV. Dodatku, pričom žiadajú v roku 2020 početné dodatky nahradiť novou nájomnou
zmluvou
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - oznamuje, že v roku bude úplne nová zmluva
s novým číslom a žiadne dodatky, do novej zmluvy bude všetko zapracované.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Zníženie nájmu Obecného podniku lesov spol. s r. o. Poniky o sumu 257 766 eur.
B)
Schválilo
Dodatok č. 17 k nájomnej zmluve č. 9/2003 zo dňa 02. 07. 2003 v upravenom znení článku
IV. predmetného dodatku, ktorý znie: „Ročné nájomné za nehnuteľnosti v čl. I ods. 1 a ods. 4
tejto Zmluvy sa stanovuje na rok 2019 dohodou zmluvných strán v sume 221 600,- EUR
(slovom: dvestodvadsaťjedentisícšesťsto EUR). Nájomné na ďalší rok sa stanoví novou
Nájomnou zmluvou.“
Hlasovanie: 9/1/0 – zdržal sa poslanec Miroslav Šávolt
K bodu č. 14 Menovanie kronikára obce Poniky
Dôvodovú správu ohľadne menovania kronikára obce Poniky prítomným predniesla
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
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Na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a to konkrétne § 4 ods. 3. písm s) obec vedie obecnú kroniku v
štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny. Na základe § 2 zákona č.
80/1920 Sb. o pamětních knihách obecních, zápisy vykonáva kronikár, ustanovený resp.
menovaný obecným zastupiteľstvom.
Juraj Piaček sa zdal tejto funkcie a na základe uvedeného navrhujeme za kronikárku
menovať Darinu Štecovú.
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - pýta sa, či je zákon ozaj taký starý a do kedy bola písaná
kronika
Starostka obce Ing. Jana Ondrejková: - odpovedá, že zákon je aktuálny a kronika bola
písaná do jesene 2019
p. Darina Štecová: - pýta sa na podrobnosti tejto funkcie
Starostka obce Ing. Jana Ondrejková: - podáva bližšie informácie o funkcii kronikárka
a oznamuje, že p. Štecová a pôjde na školenie, ak bude také školenie k dispozícii
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Vzdanie sa funkcie kronikára Juraja Piačeka.
Hlasovanie: 9/0/0
B)
Vymenovalo
V zmysle ustanovení § 2 zákona č. 80/1920 Sb. o pamětních knihách obecních pani Darinu
Štecovú za kronikárku obce Poniky.
Hlasovanie: 9/0/0

K bodu č. 15 Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 6/2019 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia
Dôvodovú správu ohľadne nového VZN č. 6/2019 prítomným predniesla starostka
obce, Ing. Jana Ondrejková. Zároveň prítomných oboznámila s obsahom predmetného VZN.
Návrh VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia tvorí samostatnú prílohu
tohto zápisu.
Poslankyňa ObZ Mgr. Katarína Piarová: - predniesla prítomným stanovisko Komisie
školstva pri ObZ, ktorá predmetné VZN odporúča schváliť
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Úpravu prílohy č. 1 oproti zverejnenému Návrhu všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky
č. 6/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia z dôvodu určenia jednotkového
koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na rok 2020 a to nasledovne:

Dieťa materskej školy

Verejné školy a školské
zariadenia
2 601,14 (95,28 x 27,3)

Dieťa v školskom klube detí

571,98

Súkromné a cirkevné školy
a školské zariadenia

(95,28 x 6)
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Potenciálny stravník - žiak základnej
školy
Na záujmové vzdelávanie detí
v centre voľného času
Žiak základnej umeleckej školy
v skupinovej forme vzdelávania
Žiak základnej umeleckej školy
v individuálnej forme vzdelávania
Na správu školských objektov podľa
počtu detí materskej školy a základnej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce

171,50

142,92

(95,28 x1,8)
104,81

(95,28 x 1,1)

457,34

(95,28 x 4,8)

1400,62

(95,28 x 14,7)

(95,28 x1,5)

Hlasovanie: 9/0/0
C)
Schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 6/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 16 Dotácia pre Základnú umeleckú školu Stožok, elokované pracovisko
Poniky
Dôvodovú správu ohľadne dotácie pre ZUŠ Stožok, elokované pracovisko Poniky,
prítomným predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková a Božena Bukvajová. Zároveň
prítomných oboznámili so žiadosťou ZUŠ Stožok o poskytnutie dotácie s výpočtom
koeficientov a reálnych nákladov. Žiadosť ZUŠ Stožok o poskytnutie dotácie tvorí
samostatnú prílohu tohto zápisu.
Poslankyňa ObZ Martina Šávoltová: - vysvetľuje, že obec Stožok má nižší koeficient ako
Poniky a škola to neutiahne sama, Poniky tvoria 30 percent výdavkov ZUŠ, sú to väčšinou len
mzdy, prevádzku v drvivej väčšine uhrádza obec Stožok
Starostka obce Ing. Jana Ondrejková: - pýta sa, koľko detí v ZUŠ tvoria deti z našej školy
Poslankyňa ObZ Martina Šávoltová: - odpovedá, že za Poniky ZUŠ navštevuje 43
individuálnych detí a 36 skupinových detí, čo je 79 detí do kopy
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - pýta sa, odkiaľ z akých finančných prostriedkov bude
táto dotácia priznaná
Božena Bukvajová: - odpovedá, že z obecného rozpočtu
Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Mária Janovčíková: - upresňuje, že keby nebolo našich 79 detí,
obec Stožok na prevádzku peniaze nedostane
Poslankyňa ObZ Martina Šávoltová: - konštatuje, že existencia ZUŠ je veľkým prínosom
pre školu aj obec a z roka na rok sú lepšie výsledky
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Poskytnutie mimoriadnej dotácie pre ZUŠ Stožok, elokované pracovisko Poniky vo výške
15 660,- €.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 17 Doplnenie člena Komisie životného prostredia, výstavby a územného plánu
pri Obecnom zastupiteľstve obce Poniky
Dôvodovú správu ohľadne doplnenia nového člena Komisie životného prostredia,
výstavby a územného plánu pri ObZ poniky prítomným predniesla starostka obce, Ing. Jana
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Ondrejková. Správa v plnom znení:
Komisie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon) nie sú z právneho hľadiska orgánmi obce, ale orgánmi obecného
zastupiteľstva, ktoré si ich zriaďuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. n) zákona. Môžu byť zriadené
ako stále alebo dočasné orgány.
Komisie majú charakter poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov. Ten
podmieňuje aj obsah ich úloh, ktoré plnia. Ich poradná funkcia spočíva v tom, že zaujímajú
stanoviská ku konkrétnym otázkam patriacim do kompetencie obecného zastupiteľstva. Ich
iniciatívna funkcia sa realizuje v rámci vypracúvania návrhov, podnetov a stanovísk, ktoré
predkladajú na rokovanie obecného zastupiteľstva. Kontrolná funkcia umožňuje, aby
kontrolovali plnenie realizácie uznesení obecného zastupiteľstva. Z uvedeného vyplýva, že
komisia nemá rozhodovaciu právomoc vo vzťahu k tretím osobám a nemôže zaväzovať ani
obecné zastupiteľstvo. Organizačné a administratívne veci komisií zabezpečuje obecný úrad
v zmysle § 16 ods. 1 zákona.
Určenie náplne práce komisie je v právomoci obecného zastupiteľstva a je
špecifikovaný v Štatúte obce Poniky. Podľa § 15 ods. 2 zákona členom komisie môže byť
nielen poslanec zastupiteľstva, ale aj ďalšia osoba zvolená zastupiteľstvom. Počet členov
zákon neupravuje. Vzhľadom na to, že komisia je orgánom obecného zastupiteľstva,
prednostne alebo výlučne by mala byť zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Bude
však záležať na náplni ich činnosti. Z účelu tohto orgánu taktiež vyplýva, že predsedom
komisie by mal byť poslanec. Zákon neprikazuje, aby člen komisie, ktorý nie je poslancom,
bol obyvateľom obce.
Poslanec je podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona povinný sa zúčastňovať na zasadnutiach
komisie, do ktorej bol zvolený zastupiteľstvom. V prípade, ak člen komisie, ktorý nie je
poslancom, je zamestnaný, podľa § 25 ods. 6 zákona má jeho zamestnávateľ povinnosť
umožniť mu výkon tejto funkcie. Zákon nezakotvuje pravidlo ohľadne frekvencie zasadnutí
komisií.
Ustanovenie § 15 ods. 3 zákona ustanovuje kompetenciu obecného zastupiteľstva
určovať zloženie a úlohy komisií. Právomoc vymedziť zloženie komisií znamená, že obecné
zastupiteľstvo nielen ovplyvňuje svojou voľbou personálne obsadenie komisií, ale je
oprávnené určiť aj kvantitatívny pomer členov poslancov a tých členov, ktorí nie sú
poslancami. Právomoc určiť úlohy komisií zahŕňa právomoc obecného zastupiteľstva
vymedziť vecnú pôsobnosť komisie.
Komisia je kolektívnym orgánom obecného zastupiteľstva, a preto svoje rozhodnutia
schvaľuje uznesením. Keďže zákon nezakotvuje pravidlá pre rokovanie, je vhodné aplikovať
pravidlá zakotvené v rokovacom poriadku ObZ, ktorým sa upravuje jej uznášaniaschopnosť a
počet hlasov potrebných na schválenie uznesenia komisie.
Členstva v komisii sa vzdal jej člen Ján Magna. Poslanec Ladislav Štec prejavil
záujem pracovať v tejto komisii a preto bol predložený tento návrh.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Vzdanie sa Jána Magnu členstva v Komisii životného prostredia, výstavby a územného plánu.
Hlasovanie: 9/0/0
B)
Zvolilo
Za člena Komisie životného prostredia, výstavby a územného plánu Ladislava Šteca.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 18 Diskusia
Poslanec ObZ Miroslav Šávolt: - pýta sa, aké sú presné plány s RD s. č. 147?
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Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - musí byť najprv zavkladovaná kúpna zmluva až
potom sa môže riešiť asanovanie stavby, hneď v januári 2020 bude rokovať s p.
Prostredníkovou a v priebehu roka 2020 sa môže začať s asanáciou
Poslanec ObZ Ladislav Štec: - pýta sa, aká je momentálna situácia okolo odpredaja lesných
pozemkov pre firmu Crosier
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - informuje, že musí sa korešpondovať s územným
plánom a až potom, keď sa pozemok preklasifikuje na stavebný, bude sa ďalej riešiť
Poslanec ObZ Ladislav Štec: - pýta sa, že ak bude sfunkčnievať cenová mapa, či bude
dostupná pre všetkých občanov napr. na internete
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - nevie na uvedené presne odpovedať, ale apeluje,
že treba dať pozor na ochranu osobných údajov
Poslanec ObZ Ladislav Štec: žiada, aby sa to prezistilo, lebo sa bavil s občanmi, ktorých je
potrebné informovať, akým spôsobom to bude fungovať
Poslankyňa ObZ JUDr. Veronika Poliaková: - vyjadruje na margo pozemkov, kde sa
plánuje výstavba DDS a žiada, aby sa prehodnotilo, či predmetné pozemky by nemohli byť
vhodné napr. pre výstavbu bytovky alebo nájomných bytov
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - informuje, že do 30. 3. 2019 bude verejné
zhromaždenie občanov, kde bude prednesený aj tento návrh. Starostka zároveň žiada, aby sa
na stretnutí zúčastnili všetci poslanci ObZ
Poslanec ObZ Ing. Vladimír Farkaš: - pýta sa čo s mostmi v obci, ktoré sú v dezolátnom
stave, navrhuje zvolať Komisiu dopravy v januári 2020, kde sa vytypujú mostné objekty na
obhliadku, aby sa predišlo mimoriadnym a krízovým situáciám, a aby sa naplánovali ich
následné rekonštrukcie
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - žiada o korektné vykonanie inventarizácie
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
- diskusný príspevok poslanca Miroslava Šávolta ohľadne plánovanej kúpy RD s. č. 147
a následného konania vo veci budovania prístupovej komunikácie k IBV, ulica Poľná
- diskusný príspevok poslanca Ladislava Šteca ohľadne odpredaja pozemkov char. lesný
porast v prospech firmy CROSIER s. r. o. Banská Bystrica a plánovanej výstavby na týchto
pozemkoch
- diskusný príspevok poslanca Ladislava Šteca ohľadne fungovania cenovej mapy pozemkov
prostredníctvom internetu, jej dostupnosti a ochrany osobných údajov
- diskusný príspevok poslankyne JUDr. Veroniky Poliakovej ohľadne pozemkov pôvodne
vytypovaných na výstavbu DDS a možnosti ich prekvalifikovania na výstavbu domov
a bytoviek pre mladé rodiny
- diskusný príspevok poslanca Ing. Vladimíra Farkaša ohľadne havarijného stavu niekoľkých
mostov v rámci obce a o jeho plánovanej iniciatíve vykonať obhliadky a pripraviť podklady
na ich opravu
- diskusný príspevok poslankyne Oľgy Koscovej ohľadne práve realizovanej inventarizácie
obecného majetku.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 19 Rôzne
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - informuje starostku obce, ako aj všetkých prítomných, že
sa s okamžitou platnosťou vzdáva funkcie zástupkyne starostky obce bez udania dôvodu
Občan Ján Diško: - žiada zabezpečiť, nech neparkujú autá pred výjazdom hasičskej
techniky, navrhuje dávať lístočky za sklo ako upozornenie
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Starostka obce Ing. Jana Ondrejková: - oznamuje, že je do rozhlasu pripravený oznam
ohľadne parkovania na verejných priestranstvách všeobecne
Občianka Anna Lakatošová: - pýta sa na svoj spor s p. Jochimom, konkrétne na to, prečo sa
zo strany obce odkladajú termíny a neodpovedá sa včas na listy
Starostka obce Ing. Jana Ondrejková: - vysvetlila prítomným celú genézu diania so spisom
a celým sporom
Občan Michal Suchý: - informuje sa ohľadne asanácie domu s. č. 147 a či bude
upovedomený ako účastník konania, nakoľko údajne existuje nezrovnalosť medzi jeho
pozemkami a pozemkami p. Prostredníkovej
Starostka obce Ing. Jana Ondrejková: - ubezpečila p. Suchého, že bude účastníkom
konania, pričom všetko sa bude zameriavať prostredníctvom GP a budú presne
vyšpecifikované hranice, predmetná záležitosť sa bude pripomienkovať aj v rámci územného
plánu
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - pýta sa, či v rámci územného plánu bola skreslená cesta
cez tieto pozemky?
Starostka obce Ing. Jana Ondrejková: - odpovedá, že nie, ale bude sa to robiť v rámci
dodatku
Poslankyňa ObZ Oľga Koscová: - navrhuje, že treba do územného plánu dať aj IBV na
Poľnej ulici, aby už konečne bola aj jedna lokalita, kde sa aj reálne začne stavať. Ďalej sa
vyjadrila aj k sporu p. Lakatošovej, podľa jej vyjadrenia s p. Jochimom, ako bývalá starostka
pred 9 rokmi rokovala a do slova ho poprosila a mu nakreslila, ako má vyzerať vjazd, ale
prístupová cesta bola pôvodne len k p. Lakatošovej a bola to len účelová cesta a teraz sa
urobila nová ulica a nová cesta a práve túto cestu treba dať celú do poriadku. Ďalej chce
vedieť, koľko konaní urobila p. Ľudmila Ohrivalová a apeluje, nech robí všetko pre ľudí
a v súlade so zákonom.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
- oznámenie poslankyne Oľgy Koscovej o vzdaní sa funkcie zástupkyne starostky obce
- diskusný príspevok občana Jána Diška, Nám. M. Kosca 31/12 ohľadne potreby
zabezpečenia neparkovania pred budovou Obecného úradu v Ponikách – výjazd
hasičskej techniky
- diskusný príspevok p. Anny Lakatošovej, Bukovinka 127/19 ohľadne jej sporu s p.
Jochimom
- Diskusný príspevok p. Michala Suchého ohľadne plánovanej kúpy RD s. č. 147 a násl.
asanácie a jeho záujmu byť účastníkom stavebného konania
- diskusný príspevok poslankyne Oľgy Koscovej ohľadne urýchlenia zapracovania
zmien do územného plánu obce a skorého vytypovania lokality pre IBV
- diskusný príspevok poslankyne Oľgy Koscovej, ktorým žiada starostku obce
o zverejnenie počtu stavebných a územných konaní vykonaných v roku 2019
pracovníčkou stavebného úradu p. Ľudmilou Ohrivalovou.
Hlasovanie: 9/0/0

V závere starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 7. zasadnutí ObZ
obce Poniky.
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Zapisovateľka:

Mgr. Jana Turčanová, v. r.

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Katarína Piarová, v. r.

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

Ladislav Štec, v. r.

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

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

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

Starostka obce :

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

Ing. Jana Ondrejková, v. r.
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