ZÁPI S
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo
dňa 14. decembra 2021 v Kultúrnom dome Ponická Lehôtka

Prítomní:
Program:

Podľa prezenčnej listiny
Podľa pozvánky, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu

K bodu č. 1 Otvorenie 19. 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 zapisovateľku navrhla Mgr. Janu Turčanovú na tomto zasadnutí ObZ a poslancov
ObZ Martinu Šalkovú a Ing. Vladimíra Farkaša za overovateľov zápisnice.
-

tohto rokovania ObZ sa nezúčastnili Miroslav Šávolt, Ing. Alena Ježeková
a Mgr. Katarína Piarová, poslanci ObZ.

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Určilo
A.1. Mgr. Janu Turčanovú za zapisovateľku zápisnice
A.2. Martinu Šalkovú a Ing. Vladimíra Farkaša za overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 3 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Poniky
Poslanci ObZ boli oboznámení s programom 19. rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Poniky, ktorý prítomným predniesla Ing. Jana Ondrejková, starostka obce Poniky.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Program 19. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Poniky.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 4 Informatívna správa o aktivitách starostky obce
Informatívnu správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení tvorí samostatnú prílohu tohto
zápisu.
Martina Šalková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či sa štátna cesta III. triedy na Dolnej ulici
bude robiť zároveň s rekonštrukciou vodovodu
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce Poniky: - odpovedá, že áno, plán je, že na jar sa
bude robiť vodovod a potom cesta, ešte prebiehajú a budú prebiehať ďalšie rokovania so
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všetkými zainteresovanými stranami, do investičných akcií je už zaradená aj cesta u BBSK
a vodovod u STVPS BB, už sa pracuje na stavebnom povolení aj pre vybudovanie chodníka.
Ďalej informuje, že dokumentácia bude samostatne vypracovaná aj k prístupovej ceste k IBV
Poľná ulica, ešte nevie presne povedať, či bude most pri s. č. 147 (asanovaný dom kvôli
prístupovej komunikácii) rozšírený a ako bude predmetná lokalite následne vypadať
Ing. Stanislav Krajan, poslanec ObZ: - pýta sa, že keď sa už bude rekonštruovať cesta, či sa
nemôže zároveň vybudovať aj kanalizácia
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že ak sa niekedy v budúcnosti bude
budovať kanalizácia, tak sa bude robiť len „v zelenom páse“ popri ceste a nie popod cestu,
chce čo najmenej prekopávať cesty. Ďalej uvádza, že pozemky popri ceste sú vo veľkej časti
vo vlastníctve obce, problém je medzi Ponikami a Ponickou Hutou, tam sú na pozemkoch
popri ceste väčšinou súkromní vlastníci. Ďalej starostka obce informuje o projekte na Komunitné centrum Ponická Huta, už je možné začať s realizáciou, nakoľko žiadne reštrikcie
zo strany sprostredkovateľského orgánu nie sú zatiaľ navrhnuté
Ing. Stanislav Krajan, poslanec ObZ: - informuje, že podľa jeho zistení občania Ponickej
Huty údajne tvrdia, že o vybudovanie tohto centra už nemajú záujem
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - reaguje, že od občanov Ponickej Huty takýto názor
nepočula a ani jej nikto neadresoval, že si Komunitné centrum neželá
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - konštatuje, že k tejto problematike bolo verejné
zhromaždenie, kde sa proti centru vyjadrili len dvaja občania a ostatní súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Informatívnu správu o aktivitách starostky obce Poniky.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 5 Kontrola plnenia uznesení
Informatívnu správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Jana
Klimová, hlavná kontrolórka obce Poniky. Správa v plnom znení tvorí samostatnú prílohu
tohto zápisu.
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - informuje o dosiaľ nesplnených uzneseniach, sú
to hlavne odpredaje pozemkov. Ale uvádza, že všetky tieto záležitosti sú v riešení.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Poniky dňa
14. decembra 2021.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 6 Čerpanie rozpočtu obce
Informatívnu správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení: (tabuľkový prehľad tvorí
samostatnú prílohu tohto zápisu):
K čerpaniu rozpočtu Obce Poniky za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 11. 2021
Príjmy:
1 628392,27 € čerpanie na 107 %
Výdavky:
568 002,05 € čerpanie na 68 %
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Príjem bežného rozpočtu je vo výške 1 509 504,96 €, čo predstavuje plnenie na 104 %.
Z toho napr.
 Výnos dane z príjmov je vo výške 471 758,47 euro, čo predstavuje plnenie na 81 %.
Z týchto finančných prostriedkov (ďalej len FP) bolo škole poukázané na originálne
kompetencie 184 490,32,-€ (za I. – XI/2021).
 Príjem dane z nehnuteľností (daň z pozemkov a stavieb) je vo výške 54 008,77 € (90
%).
 Dane za tovary a služby (užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady, daň
za psa) 51 100,68 € (106 %).
Z toho príjmy za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sú vo výške 48 356,34 €, čo je
plnenie na 108 %.
Príjmy z vlastníctva majetku (príjmy z prenájmu budov a pozemkov) sú vo výške 265 113,56
€
(102 %) z toho príjmy z prenájmu pozemkov sú vo výške 249 000,-€ - plnenie na 108 %.
 Administratívne a iné poplatky (správne, cintorínske, za poskytovanie soc. služby
a pod.)
12 327,97 € (70 %)
 Úroky 77,94 € (78 %)
 Ostatné nedaňové príjmy (refundácie): 8 253,21 € - čerpanie na 119 %
za elektrickú energiu r.2019-2020 (Magna energia + SSE) a vratka z dotácie - hasiči.
 Tuzemské bežné granty a dotácie: 539 462,36 € (113 %). Jedná sa prevažne o finančné
prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie najmä FP na školstvo
a dotácie zo ŠR napr. na Sčítanie obyvateľov 4 062,08 €, refundácia nákladov na
testovanie COVID, refundácia nákladov na Projekt Covid pomoc v núdzi MRK-TA
(terénny asistent), dotácia zo ŠR - hasiči 3 000,- a pod.
Kapitálový príjem – príjem z predaja pozemkov je vo výške 12 030,- € (24 %).
Čerpanie rozpočtu vo výdavkovej časti je k 30. 11. 2021 vo výške 568 002,05 €, čo
predstavuje čerpanie na 68 %.
Z toho čerpanie bežného rozpočtu je vo výške 510 277,78 € a predstavuje čerpanie na 65 %.
Čerpanie položiek bežného rozpočtu podľa skupín ekonomickej klasifikácie:







61*
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania –čerpanie vo výške 167 225,92 € (71 %)
62*
Poistné a príspevok do poisťovní, čerpanie je vo výške 61 856,91 € (88 %)
632001 Elektrika a bioenergia - čerpanie vo výške 23 746,82 (64 %)
632002 Voda podľa odberných miest – čerpanie vo výške 367,26 € (56 %)
632003 Poštovné + telekom.sl. – čerpanie vo výške 5 940,91 € (94 %)
633*
Materiál čerpanie vo výške 45 131,39 € (78 %) Čerpanie napr. na nákup
kolotočov a šmýkačky na detské ihriská, nákup všeobecného materiálu – papier, tonery,
kancelárske potreby, propagačné potreby, hasičský materiál z dotácie, nákup prvákom
z rozpočtu obce, licencie, reprezentačné, COVID – celoplošné testovanie, výdavky na
SPOZ-uvítania do života, svadby, jubileá, pohreby, výdavky na kultúrne a športové
podujatia a pod.
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634*
Dopravné - čerpanie vo výške 14 926,01 € (101 %) zahŕňa napr. nákup PHM,
servis a údržbu automobilov, poistenie vozidiel, prepravné (vozenie štiepky dodáv.
spôsobom) a pod.
635*
Údržba - čerpanie vo výške 24 312,37 € (18 %) Čerpanie na zimnú údržbu,
údržbu budov, údržba softvéru, údržba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu,
údržba verejných priestranstiev a verejnej zelene a pod.
636* Nájomné – čerpanie vo výške 8 576,82 €. Napr. čerpanie výdavkov na nájom
Mobilného odberného miesta v budove ZŠ s MŠ ŠŽ (Testovanie COVID-19), prenájom
rohoží a terminálu – OcÚ a pod.
637*
Služby - čerpanie vo výške 114 464,44 euro (68 %) z toho náklady na vývoz
a uloženie odpadov sú vo výške 44 260,37 €.
64*
Transfery – čerpanie vo výške 38 755,18 € (68 %) na členské príspevky,
organizáciám na základe žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce, na nemocenské dávky, na
odstupné a odchodné, na stavebný úrad v zmysle zmluvy, ZUŠ Stožok.

Čerpanie kapitálového rozpočtu je k 30. 11. 2021 vo výške 57 724,27 €, (plnenie 115 % ).
Čerpanie predstavuje výdavky na nákup gastrozariadenia pre jedáleň ZŠ s MŠ ŠŽ Poniky a
(5 000,00,- dotácia + 622,00 obec), úhrada za osobný automobil ŚKODA Octavia Combi 4x4
(prevod zo Štátnych lesov B. Bystrica) náklady na projekty „Most pre peších“ (HriadkyHlinka), rekonštrukcia miestneho rozhlasu, IBV Mestský sad, doplnenie verejného osvetlenia,
autobusové zastávky, kompostovisko, rekonštrukcia detských ihrísk a pod.

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Čerpanie rozpočtu obce ku dňu 30. 11. 2021.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 7 Finančný rozpočet 2021 a návrh finančného rozpočtu na roky 2022, 2023,
2024
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Dôvodová správa, ako aj tabuľkový prehľad tvoria
samostatné prílohy tohto zápisu.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
A.1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Poniky k návrhu rozpočtu obce Poniky na roky
2022, 2023, 2024.
A.2. Stanovisko Komisie financií a správy majetku k návrhu rozpočtu obce Poniky na roky
2022, 2023, 2024.
B)
Schválilo
Rozpočet obce Poniky na rok 2022.
C)
Zobralo na vedomie
Návrh rozpočtu obce Poniky na rozpočtové obdobia 2023, 2024.
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Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 8 Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2022
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Jana Klimová,
hlavná kontrolórka obce Poniky. Dôvodová správa v plnom znení (Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Poniky na I. polrok 2022 tvorí samostatnú prílohu tohto
zápisu):
V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce predkladá obecnému
zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022. Návrh
bol v zákonnej lehote t. j. 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený
spôsobom v obci obvyklým – na úradnej tabuli.
V súlade s § 12 ods. 2. zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov súčasťou predloženého materiálu je aj návrh na
uznesenie poveriť hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti v súlade so schváleným
plánom kontrolnej činnosti.
Starosta odporučil Obecnému zastupiteľstvu v Ponikách prerokovať a schváliť Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poniky na I. polrok 2022 a poveriť hlavného
kontrolóra na výkon kontroly so schváleným plánom kontrolnej činnosti na rok 2022.
-

Poslanci sa vyjadrujú súhlasne v zmysle, že v prípade potreby bude hlavná
kontrolórka požiadaná o vykonanie nimi požadovaných a navrhovaných kontrol.

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2022.
B)
Poverilo
Hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 9 Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Podbod 9.1. Žiadosť o prenájom pozemku v prospech Obecného podniku lesov, spol.
s r. o., IČO: 31604510, Dolná ulica 370, Poniky
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Dôvodová správa v plnom znení (mapa lokality, Banské
oprávnenie a Rozhodnutie jediného spoločníka tvoria samostatné prílohy tohto zápisu):
A.1.
Žiadateľ: Obecný podnik lesov, spol. s r. o., IČO:31604510, Dolná ulica 370, Poniky
Pozemok:
- parc. č. KN „C“ 2678/20 o výmere 5,22 ha – ost. plocha
- parc. č. KN „C“ 2678/13 o výmere 0,62 ha – ost. plocha
Výmera: 5,84 ha
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Kat. územie: Poniky
Ulica: lokalita Lom Bôrovie
Účel:
Obecný podnik lesov, spol. s r. o. v súlade s čl. V, bod 2 písm. b) a písm. i) Zakladateľskej
listiny spoločnosti v jej aktuálnom znení schvaľuje rozšírenie predmetu podnikania
spoločnosti v súlade s Banským oprávnením zo dňa 07. 10. 2021 vydaným Obvodným
banským úradom v Banskej Bystrici pod sp. zn. 1495-2542/2021 a s tým spojenú zmenu
zakladateľskej listiny. Obecný podnik lesov, spol. s r. o. koná vo veci získania oprávnenia na
asanáciu vydobytého ložiska Lomu Bôrovie. Jedným z podkladov je aj doloženie vlastníckeho
alebo iného práva k pozemkom, na ktorých je situovaný predmetný lom.
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 16. 11. 2021 odporučila
schváliť schváliť prenájom pozemkov ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Komisia financií
a správy majetku odsúhlasila dňa 02. 11. 2021 sumu 100 eur/1ha ročne.
Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadateľ podal dňa 22. 11. 2021 na obec Poniky žiadosť o prenájom pozemkov parc. č. KN
„C“ 2678/20 a KN „C“ 2678/13 za účelom možnosti asanácia vydobytého ložiska Lomu
Bôrovie a činností uvedených v priloženom oprávnení Obvodného banského úradu v Banskej
Bystrici. Obecný podnik lesov, spol. s r. o. je spoločnosťou so 100% účasťou obce.
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.
Spôsob prenájmu je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
A.2.
Žiadateľ: Obecný podnik lesov, spol. s r. o., IČO:31604510, Dolná ulica 370, Poniky
Pozemky:
- parc. č. KN „C“ 2678/20 o výmere 5,22 ha – ost. plocha
- parc. č. KN „C“ 2678/13 o výmere 0,62 ha – ost. plocha
Výmera: 5,84 ha
Kat. územie: Poniky
Ulica: lokalita Lom Bôrovie
Účel: Asanácia vydobytého ložiska, recyklácia stavebného odpadu
Obecný podnik lesov, spol. s r. o. v súlade s čl. V, bod 2 písm. b) a písm. i) Zakladateľskej
listiny spoločnosti v jej aktuálnom znení schvaľuje rozšírenie predmetu podnikania
spoločnosti v súlade s Banským oprávnením zo dňa 07.10.2021 vydaným Obvodným
banským úradom v Banskej Bystrici pod sp. zn. 1495-2542/2021 a s tým spojenú zmenu
zakladateľskej listiny. Obecný podnik lesov, spol. s r. o. koná vo veci získania oprávnenia na
asanáciu vydobytého ložiska Lomu Bôrovie. Jedným z podkladov je aj doloženie vlastníckeho
alebo iného práva k pozemkom, na ktorých je situovaný predmetný lom.
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 16. 11. 2021 odporučila
schváliť schváliť prenájom pozemkov ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Komisia financií
a správy majetku odsúhlasila dňa 02. 11. 2021 sumu 100 eur/1ha ročne.
Navrhovaná cena: 100 eur/1ha ročne: 584 eur
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Zdôvodnenie prevodu:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 16. 11. 2021 odporučila
schváliť schváliť prenájom pozemkov ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Komisia financií
a správy majetku odsúhlasila dňa 02. 11. 2021 sumu 100 eur/1ha ročne.
Spôsob prevodu – predaja nehnuteľností bol schválený v bode A.1.
Prevod nehnuteľností je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - hovorí o recyklovaní stavebného odpadu a konštatuje,
že nemá zmysel skládkovať odpad a zavážať ním lom, jednoznačne sa vyjadruje, že stavebný
odpad treba recyklovať, takto podrvený materiál sa bude dať použiť na iné stavebné účely.
V prípade, že sa táto činnosť rozbehne, tak to môže byť pre obec ziskové. Tvrdí, že túto
činnosť sa oplatí robiť aj do budúcna, lebo kameňolomov bude čím ďalej menej. Celá táto
činnosť bude v réžii OPL, spol. s r. o. Poniky a tým pádom obce. Na začiatok bude potrebná
rekonštrukcia starej mostovej váhy a zároveň prosí DHZ Poniky o pomoc pri odčerpaní vody
z tohto miesta.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Schválilo
A.1. Spôsob prenájmu nehnuteľnosti pozemkov:
- parc. č. KN „C“ 2678/20 o výmere 5,22 ha – ost. plocha
- parc. č. KN „C“ 2678/13 o výmere 0,62 ha – ost. plocha
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce Poniky dňa
29. 11. 2021, na internetovej stránke obce Poniky dňa 29. 11. 2021 a zvesený z úradnej tabule
dňa 14. 12. 2021 a z internetovej stránky dňa 14. 12. 2021.
A.2. 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 prenájom pozemkov:
- parc. č. KN „C“ 2678/20 o výmere 5,22 ha – ost. plocha
- parc. č. KN „C“ 2678/13 o výmere 0,62 ha - ost. plocha
v prospech žiadateľa Obecný podnik lesov, spol. s r. o., IČO:31604510, Dolná ulica 370,
Poniky a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Cena za nájom je 100 eur/1 ha ročne.
Žiadateľ podal dňa 22. 11. 2021 na obec Poniky žiadosť o prenájom pozemkov parc. č. KN
„C“ 2678/20 a KN „C“ 2678/13 za účelom možnosti asanácie vydobytého ložiska Lomu
Bôrovie a činností uvedených v priloženom oprávnení Obvodného banského úradu v Banskej
Bystrici. Obecný podnik lesov, spol. s r. o. je spoločnosťou so 100% účasťou obce.
Nájom za pozemok za výmeru 5,84 ha predstavuje sumu celkom 584 € ročne.
B)
Odporučilo
Starostke obce konať vo veci podpisu nájomnej zmluvy.
Hlasovanie: 6/0/0
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K bodu č. 9 Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Podbod 9.2 Žiadosť o odpredaj pozemku v prospech Mgr. Jána Vyletela, Adyho 26,
Lučenec
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Dôvodová správa v plnom znení (kópia geometrického
plánu tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu):
A.1.
Žiadateľ: Mgr. Ján Vyletel, Adyho 26, Lučenec
Pozemok:
- parc. č. KN „C“ 1640/2 o výmere 113 m2 – ost. plocha
Výmera: 113 m2
Kat. územie: Poniky
Ulica: ulica N apíle
Účel: majetkovoprávne vysporiadanie pozemku priľahlého k pozemku parc. č. KN C 1639/6,
na ktorom bude situovaná individuálna bytová výstavba – rodinný dom. Na pozemku parc. č
KN „C“ 1640/2 bude vybudovaný prístup k plánovanej stavbe rodinného domu.
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 02. 09. 2021 odporučila
schváliť odpredaj pozemku.
Komisia financií a správy majetku dňa 24. 04. 2019 navrhla cenu vo výške 10 € za 1 m2.
Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadateľ podal dňa 10. 06. 2021 na obec Poniky žiadosť o odpredaj časti pozemku parc. č.
KN „E“ 7066/2 v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku priľahlého k pozemku
parc. č. KN „C“ 1639/6, na ktorom bude situovaná individuálna bytová výstavba – rodinný
dom. Na pozemku parc.. č KN „C“ 1640/2 bude vybudovaný prístup k plánovanej stavbe
rodinného domu. Dňa 29. 09. 2021 bol Obecným zastupiteľstvom obce Poniky predbežne
schválený odpredaj časti pozemku KN „E“ 7066/2 a žiadateľovi bolo odporučené dať
vyhotoviť geometrický plán. Žiadateľ doložil geometrický plán č. 50134647-57/21 dňa 25.
11. 2021. Z dôvodu malej výmery by náklady na vypracovanie znaleckého posudku a náklady
na obchodnú verejnú súťaž a dražbu prevyšovali kúpnu cenu pozemku. Obecné zastupiteľstvo
obce Poniky predbežne schválilo odpredaj pozemku na svojom zasadnutí dňa 29. 09. 2021
uznesením č. 199/2021, bod 8, podbod 8.2, písm. A)
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.
Spôsob prevodu je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
A.2.
Žiadateľ: Mgr. Ján Vyletel, Adyho 26, Lučenec
Pozemky:
- parc. č. KN „C“ 1640/2 o výmere 113 m2 – ost. plocha
Výmera: 113 m2
Kat. územie: Poniky
Ulica: ulica Na píle
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Účel: majetkovoprávne vysporiadanie pozemku priľahlého k pozemku parc. č. KN C 1639/6,
na ktorom bude situovaná individuálna bytová výstavba – rodinný dom. Na pozemku parc. č.
KN „C“ 1640/2 bude vybudovaný prístup k plánovanej stavbe rodinného domu.
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 02. 09. 2021 odporučila
schváliť odpredaj pozemku.
Komisia financií a správy majetku dňa 24. 04. 2019 navrhla cenu vo výške 10 € za 1 m2.
Navrhovaná cena: 1130 eur (10 eur/m2)
Zdôvodnenie prevodu:
Žiadateľ podal dňa 10. 06. 2021 na obec Poniky žiadosť o odpredaj časti pozemku parc. č.
KN „E“ 7066/2 v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku priľahlého k pozemkom
parc. č. KN „C“ 1639/6, na ktorom bude situovaná individuálna bytová výstavba – rodinný
dom. Na pozemku parc.. č KN „C“ 1640/2 bude vybudovaný prístup k plánovanej stavbe
rodinného domu. Dňa 29. 09. 2021 bol Obecným zastupiteľstvom obce Poniky predbežné
schválený odpredaj časti pozemku KN „E“ 7066/2 a žiadateľovi bolo odporučené dať
vyhotoviť geometrický plán. Žiadateľ doložil geometrický plán č. 50134647-57/21 dňa 25.
11. 2021. Z dôvodu malej výmery by náklady na vypracovanie znaleckého posudku a náklady
na obchodnú verejnú súťaž a dražbu prevyšovali kúpnu cenu pozemku.
Spôsob prevodu – predaja nehnuteľností bol schválený v bode A.1.
Prevod nehnuteľností je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Schválilo
A.1. Spôsob prevodu nehnuteľností novovytvoreného pozemku:
- parc. č. KN „C“ 1640/2 o výmere 113 m2 – ost. plocha
vytvorený geometrickým plánom č. 50134647-57/2021 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 29. 11. 2021, na internetovej stránke
obce Poniky dňa 29. 11. 2021 a zvesený z úradnej tabule dňa 14. 12. 2021 a z internetovej
stránky dňa 14. 12. 2021.
A.2. 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 prevod (odpredaj) pozemku:
- parc. č. KN „C“ 1640/2 o výmere 113 m2 – ost. plocha
vytvorený geometrickým plánom č. 50134647-57/2021 v prospech žiadateľa Mgr. Ján
Vyletela, Adyho 26, Lučenec, za kúpnu cenu 10 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
Žiadateľ podal dňa 10. 06. 2021 na obec Poniky žiadosť o odpredaj časti pozemku parc. č.
KN „E“ 7066/2 v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku priľahlého k pozemku
parc. č. KN „C“ 1639/6, na ktorom bude situovaná individuálna bytová výstavba – rodinný
dom. Na pozemku parc. č. KN „C“ 1640/2 bude vybudovaný prístup k plánovanej stavbe
rodinného domu. Dňa 29. 09. 2021 bol Obecným zastupiteľstvom obce Poniky predbežné
schválený odpredaj časti pozemku KN „E“ 7066/2 a žiadateľovi bolo odporučené dať
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vyhotoviť geometrický plán. Žiadateľ doložil geometrický plán č. 50134647-57/21 dňa 25.
11. 2021. Z dôvodu malej výmery by náklady na vypracovanie znaleckého posudku a náklady
na obchodnú verejnú súťaž a dražbu prevyšovali kúpnu cenu pozemku.
Kúpna cena pozemku za výmeru 113 m2 predstavuje sumu celkom 1130 €.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 9 Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Podbod 9.3. Žiadosť o odpredaj časti pozemku v prospech Miroslava Turzu, Horná
ulica 229/4, Poniky
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Dôvodová správa v plnom znení:

A.
Žiadateľ: Miroslava Turza, Horná ulica 229/4, Poniky
Pozemok:
odpredaj časti pozemku parc. č. KN „E“ 8582/1 cca o výmere 45 m2 – ostatná plocha, vedený
na LV č. 2510
Kat. územie: Poniky
Účel: osobné užívanie
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 16. 11. 2021 neodporučila
schváliť odpredaj časti pozemku.
B. Neschválenie
Žiadateľ podal dňa 07. 09. 2021 na obec Poniky žiadosť o odpredaj časti pozemku parc. č.
KN 555, neevidovaný na liste vlastníctva, je súčasťou parc. č. KN „E“ 8582/1, vedenej na LV
2510 vedených na LV č. 2548 pre osobné užívanie. Parcela susedí s rodinným domom s. č.
229, ktorý je podľa LV 1389 vo vlastníctve žiadateľa. Predmetný pozemok má obec v pláne
využiť ako pozemok pre umiestnenie boxov s vakmi na biologicko rozložiteľný odpad.
C. Odporúčanie
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky nemá záujem znemožniť žiadateľovi užívanie časti
predmetného pozemku. Predmetný pozemok má obec v pláne využiť ako pozemok pre
umiestnenie boxov s vakmi na biologicky rozložiteľný odpad. Z uvedeného dôvodu obecné
zastupiteľstvo navrhuje žiadateľovi požiadať o prenájom časti pozemku.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - podrobne informuje o súčasnom stave
predmetného pozemku, že v súčasnosti tam parkuje nejaký autovrak. Vyzýva príslušnú
komisiu, aby túto záležitosť preverila, lebo ak tam p. Turza plánuje mať odstavené pokazené
auto, tak to nebude možné, nakoľko je to aj záležitosť ochrany životného prostredia.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Žiadosť Miroslava Turzu, Horná ulica 229/4, Poniky o odpredaj časti pozemku:
- časť pozemku parc. č. KN „C“ 555 spolu cca o výmere 45 m2 – záhrada, neevidovaný na
liste vlastníctva, je súčasťou parc. č. KN „E“ 8582/1, vedenej na LV 2510.
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B)
Neschválilo
Odpredaj časti pozemku parc. č. KN „E“ 8582/1 cca o výmere 45 m2 – ostatná plocha, vedený
na LV č. 2510.
C)
Odporučilo
Žiadateľovi požiadať obecné zastupiteľstvo obce Poniky o prenájom predmetnej časti
pozemku.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 10 Informatívna správa o hospodárení v Obecnom podniku lesov, spol. s r. o.
Informatívnu správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesol Ing. Peter Matula,
konateľ OPL, spol. s r. o. Poniky. Správa tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Informatívnu správu o hospodárení v Obecnom podniku lesov, spol. s r. o.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 11 Návrh hospodárskeho plánu OPL, spol. s r. o. na rok 2022
Informatívnu správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesol Ing. Peter Matula,
konateľ OPL, spol. s r. o. Poniky. Návrh hospodárskeho plánu, tabuľkový prehľad plánu
a Odpisový plán tvoria samostatné prílohy tohto zápisu.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - uvádza, že ak sa podarí zariadiť, že v lome sa bude
recyklovať stavebný odpad, počiatočná strata pri rozbehu tejto činnosti nebude dlhodobá.
Informuje, že podobné problémy s lomami majú aj iné obce, napr. aj lom v Šalkovej už má
problémy s uskladnením odpadu
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - navrhuje, nech p. Jana Klimová, hlavná kontrolórka
obce, vykonáva aj v rámci týchto činností kontrolnú činnosť
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - konštatuje, že občania majú problém napr. aj pri
kolaudácii preukázať doklad o umiestnení stavebného odpadu a získať o tom platný doklad
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - konštatuje, že takéto využitie lomu Bôrovie má podľa
neho veľký potenciál do budúcnosti
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že p. Magna Miroslav, predseda
Dozornej rady OPL, spol. s r. o. poslal v deň rokovania ObZ návrh doplniť do Hospodárskeho
plánu aj opravy lesných ciest. Ďalej informuje prítomných, že predmetný Hospodárky plán sa
môže v priebehu roka aktuálne dopĺňať. S lesnými cestami sú problémy dlhodobo, niektoré
cesty využívajú aj Lesy SR, AGRO Poniky a SHR, ale bohužiaľ, nikto z užívateľov ich
nechce opravovať. Ďalej informuje, že p. Vladimír Kucej zrealizoval opravu lesnej cesty
v Malej doline a aj v blízkosti Bukoviny.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Návrh hospodárskeho plánu OPL, spol. s r. o. na rok 2022.
Hlasovanie: 6/0/0
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K bodu č. 12 Obecný podnik lesov, spol. s r. o. - analýza hospodárskeho strediska Píla
Informatívnu správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesol Ing. Peter Matula,
konateľ OPL, spol. s r. o. Poniky. Analýza hospodárskeho strediska píla tvorí samostatnú
prílohu tohto zápisu.
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa na funkčnosť gátra a uhlovej píly,
že či sú obidva tieto stroje určené na rezanie stavebného dreva
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - podrobne vysvetľuje fungovanie jednotlivých strojov
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že sa spolu s Ing. Matulom zúčastnila
obhliadky jednej uhlovej píly v Ružomberku
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - vyjadruje sa pozitívne o nových
technológiách, hovorí o zbytočných nákladoch na súčasné zastarané stroje
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - tvrdí, že kúpa novej výkonnej a modernej píly bude mať
za následok zlepšenie pracovného manažmentu, podporí sa zamestnanosť a zlepší sa celá
organizácia práce
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - informuje. Že v lome Bôrovie je v pláne vybudovať
aj zberný dvor
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - víta, koľko možností a príležitostí sa v lokalite Lom Bôrovie
otvorilo pre obec
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Analýzu hospodárskeho strediska Píla.
B)
Schválilo
Doplnenie písmena „C“ predmetného bodu rokovania v znení: „Odporúča: Konateľom OPL,
spol. s r. o. Poniky realizovať práce uvedené vo variante „E“ Analýzy hospodárskeho
strediska Píla.“
C)
Odporučilo
Konateľom OPL, spol. s r. o. Poniky realizovať práce uvedené vo variante „E“ Analýzy
hospodárskeho strediska Píla.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 13 Návrh dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve na lesný pozemok uz. podľa
zákona č. 326/2005 Z.z. zákona o lesoch
Informatívnu správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesol Ing. Peter Matula,
konateľ OPL, spol. s r. o. Poniky. Informatívna správa v plnom znení (Návrh dodatku č. 2
k predmetnej nájomnej zmluve tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu):
V informatívnej správe k hospodáreniu Obecného podniku lesov spol. s r. o. k 02. 12. 2021
preloženej na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poniky, bolo v závere
konštatované, že „Vzhľadom na súčasné trendy cien guľatiny a reziva plánuje spoločnosť
k 31. 12. 2021 dosiahnuť kladný hospodársky výsledok 150 000 EUR. Z týchto prostriedkov
plánuje spoločnosť použiť zhruba 90 000 EUR na tvorbu rezerv na lesopestebnú činnosť do
budúcich období. Obci Poniky plánujeme ešte do konca roka 2021 odviesť vo forme
dovyrúbeného nájomného za lesné pozemky sumu cca 100 000 EUR. Na základe uvedených
skutočností je predložený Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve na lesný pozemok uz. podľa
zákona č. 326/2005 Z.z. zákona o lesoch zo dňa 09. 03. 2020.
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Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - podrobne vysvetľuje jednotlivé finančné položky
uvedené v rámci tohto dodatku a platby OPL, spol. s r. o. voči obci. Informuje, ako budú
platby prebiehať v roku 2022, vysvetľuje sumy aj prenesene na kubík dreva. Tvrdí, že tieto
platby nepôjdu na úkor vytvorených rezerv. Ďalej informuje, že sa opravili všetky stroje a ešte
ostali peniaze aj pre obec, aj rezerva a napriek týmto výsledkom bude k 31. 12. 2021 kladný
hospodársky výsledok podniku.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Návrh dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve na lesný pozemok uz. podľa zákona č. 326/2005 Z. z.
Zákona o lesoch zo dňa 09. 03. 2020.
B)
Odporučilo
Valnému zhromaždeniu podpísať dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve na lesný pozemok uz.
podľa zákona č. 326/2005 Z. z. zákona o lesoch zo dňa 09. 03. 2020.
Hlasovanie: 6/0/0

K bodu č. 14 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 4/2021 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení (Návrh predmetného VZN tvorí
samostatnú prílohu tohto zápisu):
Obec Poniky v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa školských zariadení z finančných
prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu dotácie na mzdy a prevádzku
zriaďovateľovi.
Obec v zmysle § 6 ods. 12 písm. c vyššie uvedeného zákona je povinná určiť všeobecne
záväzným nariadením pre zriaďovateľov a základné umelecké školy, jazykové školy,
materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti:
1. podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a
školských zariadení,
2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy,
jazykové školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného
predpisu,
3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského
zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo
na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a
4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky.
Zákonom stanovené povinnosti sú upravené v predloženom návrhu VZN.
Výška finančných prostriedkov bola prepočítaná podľa Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. S
uvedeným VZN bola oboznámená aj Komisia školstva zriadená pri ObZ obce Poniky.
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Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 4/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 15 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 5/2021 o zrušení
všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 1/2019 o podmienkach držania zvierat a
ich chovu na území obce
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesol Bc. Pavol Ondrejko,
prednosta Obecného úradu v Ponikách. Správa v plnom znení (Upozornenie prokurátora
k predmetnej problematike tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu):
Na základe protokolu o výsledku previerky zákonnosti v postupe obcí pri plnení povinností
zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov súvislosti so
zmenou právnej úpravy, ku ktorej došlo zákonom č. 184/2018 Z. z. č. PD86/21-6601-6 bolo
zistené, že vyššie uvedené VZN je v rozpore so zákonom a preto bolo navrhnuté jeho
zrušenie.
Protokol a upozornenie prokurátora sú prílohou tohto návrhu.
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, s kým má obec uzavretú zmluvu na
odber túlavých psov
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - obec má uzavretú zmluvu s útulkom v Krupine
zatiaľ obec útulok využila len raz na odchyt túlavého psa. Obec má vytvorený priestor na
dočasné umiestnenie psa za budovou obecného úradu. Vždy sa najprv hľadá majiteľ. Uvažuje,
že by sa možno v budúcnosti mohlo uvažovať o nákupe čítačky čipov. Informuje, že v prípade
výskytu túlavého psa v dedine je potrebné kontaktovať OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 5/2021 o zrušení všeobecne záväzného
nariadenia obce Poniky č. 1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 16 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 6/2021 o zrušení
všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 2/2015 o vodení psa mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení (Upozornenie prokurátora
k predmetnej problematike tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu):
Na základe protokolu o výsledku previerky zákonnosti v postupe obcí pri plnení povinností
zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov súvislosti so
zmenou právnej úpravy, ku ktorej došlo zákonom č. 184/2018 Z.z. č. PD86/21-6601-6 bolo
zistené že vyššie uvedené VZN je v rozpore so zákonom a preto bolo navrhnuté jeho zrušenie.
Protokol a upozornenie prokurátora sú prílohou tohto návrhu.
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Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 6/2021 o zrušení všeobecne záväzného
nariadenia obce Poniky č. 2/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 17 Komunitný plán sociálnych služieb - návrh
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
Komunitný plán je spolu Programom rozvoja obce základným kameňom koncepčného a
systematického rozvoja obce Poniky v strednodobom horizonte. Povinnosť obce vypracovať
tento strategický dokument vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov.
Komunitné plánovanie predstavuje nástroj plánovania a riadenia rozvojových procesov pre
obec ako komunitu a pre skupiny jej organizovaných, alebo neorganizovaných obyvateľov,
ktoré spája príslušnosť podľa miesta bydliska, záujmov a hodnôt, rovnakých, alebo
podobných znakov sociálneho znevýhodnenia, spoločných problémov.
Úlohou komunitného plánovania je identifikovať sociálne problémy v obci a stanoviť za
spolupráce občanov ciele, ktoré zabezpečia poskytovanie kvalitnejších služieb.
Cieľovými skupinami komunitného plánu sú vo všeobecnosti seniori, deti a rodiny, zdravotne
postihnutí občania, osoby v obtiažnych životných situáciách a osoby aktívne v komunitách.
Obsah komunitného plánu:
A.
Pôsobnosť obce pri poskytovaní sociálnych služieb
B.
Komunitné plánovanie, komunitný plán sociálnych služieb
C.
Analýza súčasného stavu sociálnych služieb v obci
D.
Sociálno – demografická analýza
E.
Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov
F.
Vízia obce Poniky pre oblasť sociálnych služieb
Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb
G.
Časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb
H.
Monitoring plnenia komunitného plánu
I.
Podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb
J.
Použité zdroje
V zmysle § 110ah, ods. 1) vyššie uvedeného zákona je obec povinná uviesť komunitný plán
sociálnych služieb do súladu s § 83 ods. 5 citovaného zákona, tzn. že obec je povinná
vypracovať komunitný plán sociálnych služieb a predložiť ho v súlade s § 110ah, ods. 1)
vyššiemu územnému celku.
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - konštatuje, že plán je spracovaný veľmi
fundovane a všetky ustanovenia v ňom sú v poriadku
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - vysvetľuje pointu komunity, kto to je a že
podstatou komunity je, že sa ľudia nijako nevyčleňujú a rovnako komunitné centrum nie je
len pre určitú skupinu, ale pre všetkých
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JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - veľmi oceňuje plánovanú výstavbu
Komunitného centra
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - hovorí aj príp. krízových situáciách, kedy je
potrebné otvoriť všetky obecné budovy v prospech ľudí. Ďalej konštatuje, že nie je pravda, že
Komunitné centrum sa stane nejakým bydliskom pre určitých ľudí, konkrétne Rómov.
Oceňuje prácu terénneho pracovníka v našej obci a je jej ľúto, že projekt COVID-TA skončí
pravdepodobne v januári, pretože tento projekt bol pre obec veľmi prínosný.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Komunitný plán sociálnych služieb 2021-2024 v zmysle § 80 Zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 18 Rôzne
Ing. Stanislav Krajan, poslanec ObZ: - pýta sa, či je už vyriešené kosenie okolo ciest,
verejných priestranstiev a cintorínov a či na túto činnosť už bola zabezpečená nejaká firma
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že kosenie okolo cesty štátnej cesty III.
nezabezpečuje obec, ale BBSK, ohľadne kosenia verejných priestranstiev sú k dispozícii
cenové ponuky od firiem
Ing. Stanislav Krajan, poslanec ObZ: - konštatuje, že aj cintoríny sa kosili na poslednú
chvíľu pred sviatkom Všetkých svätých
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že to nie je pravda, termín bol vopred
dohodnutý s PZ Bukovina a firma na kosenie ešte zazmluvnená nie je
Ing. Stanislav Krajan, poslanec ObZ: - pýta sa na budúce správcovstvo športového areálu
na Ponickej Hute a či p. Kaplán, majiteľ budovy obchodu v susedstve areálu si má požiadať
o správcovstvo tohto areálu
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že p. Kaplán o správcovstve hovorí už
dávno, ale nič konkrétne ešte neriešil ani si nepodal žiadosť. Informuje, že sa ide podávať
projekt na multifunkčné ihrisko v tomto areáli a zároveň dáva k nahliadnutiu štúdiu. Uvádza,
že p. Kaplán chcel robiť takéto ihrisko na jestvujúcom betónovom ihrisku, ale ona navrhuje
vybudovať multifunkčné ihrisko mimo tejto betónovej plochy, pretože tá sa využíva pri
rôznych akciách
Ing. Stanislav Krajan, poslanec ObZ: - k tomuto plánu sa vyjadruje súhlasne
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že ak bude projekt úspešný
a multifunkčné ihrisko sa vybuduje, tak potom sa bude riešiť aj správcovstvo. Ale apeluje,
aby bol tento priestor dostupný pre všetkých a nie len pre určitú skupinu
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - ďalej informuje o ihrisku v lokalite Rakytina
Ponická Lehôtka, v najbližších týždňoch bude obhliadka už s konkrétnou firmou ohľadne
umiestnenia basketbalových košov a ďalšieho zariadenia. Tiež plánuje vymeniť vežu nad
detským ihriskom Ponická Lehôtka. Ďalej informuje o rekonštrukciách detských ihrísk na
ulici Do Hája – pre menšie deti a na ulici Hriadky – pre väčšie deti. Tieto sa stretli
s pozitívnym ohlasom u občanov
Ing. Stanislav Krajan, poslanec ObZ: - pýta sa, ako funguje telocvičňa, či je už
dokumentácia v poriadku
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že telocvičňa funguje a prevádzkový
poriadok je odsúhlasený RÚVZ a zverejnený. Ďalej informuje, že už kontaktovala RÚVZ
ohľadne obhliadky administratívnej budovy bývalého JRD na účelom možného vybudovania
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zariadenia pre seniorov. Pracovníci RÚVZ prisľúbili prísť na obhliadku po 6. januári 2022.
Počká sa na vyjadrenie RÚVZ a podľa toho sa bude vo veci ďalej konať.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
- Diskusný príspevok poslanca ObZ Ing. Stanislava Krajana ohľadne
nedostatočného kosenia verejných priestranstiev, cintorínov a okolia ciest
a miestnych komunikácií
- Diskusný príspevok poslanca ObZ Ing. Stanislava Krajana ohľadne budúceho
využitia a správcovstva športového areálu na Ponickej Hute
- Diskusný príspevok starostky obce Poniky Ing. Jany Ondrejkovej ohľadne
plánovanej rekonštrukcie športového ihriska v lokalite Rakytina Ponická Lehôtka,
ako aj o prebiehajúcich rekonštrukciách detských ihrísk na uliciach Do Hája
a Hriadky
- Diskusný príspevok poslanca Ing. ObZ Ing. Stanislava Krajana ohľadne súčasného
fungovania telocvične
- Diskusný príspevok Ing. Jany Ondrejkovej, starostky obce ohľadne začatých
rokovaní s RÚVZ ohľadne možného využitia administratívnej budovy bývalého
JRD pre účely vybudovania zariadenia sociálnych služieb.
Hlasovanie: 8/0/0
V závere starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 19. zasadnutí ObZ
obce Poniky.
Zapisovateľka:

Mgr. Jana Turčanová, v.r.

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

Overovatelia zápisnice:

Martina Šalková, v.r.

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

Ing. Vladimír Farkaš, v.r.

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

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

Ing. Jana Ondrejková, v.r.

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