ZÁPI S
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo
dňa 04. marca 2020 na Obecnom úrade v Ponikách

Prítomní:
Program:

Podľa prezenčnej listiny
Podľa pozvánky, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu

K bodu č. 1 Otvorenie 8. 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. Martinu Šávoltová a Ing. Vladimíra Farkaša 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 Obecného zastupiteľstva obce
Poniky. Starostka obce prítomných oboznámila s vynechaním bodu 13 rokovania (VZN č.
01/2020, ktorým sa upravuje VZN č. 3/2012 zo dňa 30. 05. 2012 o opatrovateľskej službe)
a následným posunom ostatných bodov rokovania v stanovenom slede, a to na základe
odporúčania Komisie zdravotníctva, sociálnych služieb a marginálnych skupín pri ObZ.
Stanovisko komisie bolo starostke obce doručené dňa 04. 03. 2020.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Program 8. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Poniky so stiahnutím bodu 13 rokovania
– „VZN č. 01/2020, ktorým sa upravuje VZN č. 3/2012 zo dňa 30. 05. 2012“ a následným
posunom ďalších bodov rokovania.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 4 Informatívna správa starostky obce
Informatívnu správu o aktivitách starostky obce od posledného rokovania ObZ Poniky
predniesla prítomným Ing. Jana Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa tvorí samostatnú
prílohu tohto zápisu.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - oboznámila prítomných s plánovaným verejným
zhromaždením na Ponickej Lehôtke, pričom spoločne s poslancami ObZ bol dátum konania
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zhromaždenia určený na 27. 03. 2020. Starostka požiadala poslancov ObZ o pomoc pri
príprave tohto verejného zhromaždenia.
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - pýta sa, či sa na zhromaždení bude riešiť aj územný
plán
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že na programe bude aj táto téma
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - tvrdí, že verejné zhromaždenie navrhovala ona a žiada
starostku obce, aby na toto zhromaždenie boli prizvaní poslanci zo všetkých častí obce, lebo
väčšie investičné akcie sa týkajú celej obce a apeluje, aby boli na zhromaždení prerokované
konkrétne veci – hlavne pozemky na Rovni, ďalej aby bolo hovorené otvorene aj o rizikách
a aby bol daný priestor na vyjadrenie názoru aj občanom
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informovala prítomných o hlavných témach, ktoré
budú prerokovávané na verejnom zhromaždení a vyzvala aj poslancov, ak ešte budú mať
nejaké návrhy, aby ich poslali e-mailom priamo jej
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - žiada, aby jednou z tém bolo aj vysvetlenie ohľadne
súčasnej situácie okolo Kultúrneho domu Ponická Huta a žiada k predmetnému
projektu premietnuť prezentáciu
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - podáva návrh na rekonštrukciu cesty na ulici Malá
Stráňa v smere od budovy pošty
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - reaguje, že v tomto prípade všetko záleží od toho,
či bude obec disponovať dostatočnými finančnými prostriedkami na akcie tohto typu.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Informatívnu správu starostky obce Poniky.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 5 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.
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa na rok 2017, kde zistila, že bolo prerušené
konanie na Katastrálnom úrade v prípade občana Jána Saktora, a to podľa nej nemôže trvať 2
roky
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že Katastrálny odbor konanie prerušil,
lebo p. Saktor nedoložil k predmetnej záležitosti výpis z uznesenia ObZ a dokladal ho až
teraz, v roku 2020
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - vyjadruje sa k zmluve s p. Adelou Albertovou a chce
vedieť, čo sa bude diať s predmetným uznesením, lebo p. Albertová umrela a navrhuje dať na
rokovanie konkrétnym komisiám pri ObZ presun školskej zastávky k blízkosti domu
Albertovcov, zrušiť pôvodné uznesenie a prehodnotiť celú záležitosť znova
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa hlavnej kontrolórky obce, či plán jej kontrolnej
činnosti je zrealizovaný
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - odpovedá, že plán bol zrealizovaný
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či je správoplatnené asanačné aj stavebné
konanie, čo sa týka Kultúrneho domu na Ponickej Hute
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že áno, inak by obec na predmetnú
akciu nemohla dostať peniaze, momentálne prebieha kontrola verejného obstarávania a už sa
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pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela, kontrolný orgán má na vykonanie
kontroly až pol roka
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - konštatuje, že v rámci participatívneho rozpočtu nebol
zrealizovaný projekt na revitalizáciu studničiek zo strany Poľovného združenia Bukovina;
ďalej navrhuje predvolať p. Alexandra Zachara ohľadne vysporiadania jeho pozemkov;
následne sa pýta na žiadosti občanov p. Šincla, p. Tillera a p. Hraška – v akom štádiu riešenia
sa momentálne nachádzajú a navrhuje, ak sa predmetné záležitosti nedoriešia, zrušiť
uznesenia, ktoré sa ich týkajú
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - konštatuje, že taktiež uvažuje o zrušení
nedoriešených uznesení
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - podáva prítomným informácie o vykonanej
inventarizácii obecného majetku, ďakuje všetkým za ich prácu a konštatuje, že výsledky
inventarizácie treba dať na vedomie do ObZ, pričom by mala zasadnúť ústredná
inventarizačná komisia a následne aj likvidačná komisia, podľa jej názoru v týchto komisiách
je veľa ľudí a preto sa prítomných pýta, či má zvolať likvidačnú alebo ústrednú komisiu alebo
zvolať obidve? Ona sama navrhuje zvolať likvidačnú komisiu a jej správu následne predloží
ObZ
- Prítomní sa vyjadrili, že stačí rokovanie jednej, a to likvidačnej komisie
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - upozorňuje hlavnú kontrolórku obce Janu Klimovú na
chyby v uzneseniach týkajúcich sa p. Tillera a p. Mikitu a žiada ich opraviť
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - žiada hlavnú kontrolórku obce Janu Klimovú
o prepracovanie kontroly uznesení do nasledujúceho ObZ a to tak, aby sa v kontrole
nenachádzali uznesenia, ktoré sú už vyriešené
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - na poslednom rokovaní ObZ žiadala prehľad stavebných
konaní a pýta sa, či jej ho môže starostka obce predložiť
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - poskytla poslankyni ObZ Oľga Koscovej
prehľad stavevných konaní z počítačového programu Urbis
A)
Zobralo na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Poniky dňa
16. 12. 2019.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 6 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019 predniesla prítomným Jana
Klimová, hlavná kontrolórka obce Poniky. Správa v plnom znení tvorí samostatnú prílohu
tohto zápisu.
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa na výsledky jednotlivých kontrol, najmä
v základnej škole
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - tvrdí, že okrem prvotnej kontroly vykonala aj
následnú kontrolu, ale že ak je potrebné, tak môže vykonať aj následnú kontrolu následnej
kontroly
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - konštatuje, že pri kontrole v škole porušenie
zákona nebolo zistené
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019.
Hlasovanie: 8/0/0
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K bodu č. 7 Správa z kontroly participatívneho rozpočtu
Dôvodovú správu z kontroly participatívneho rozpočtu prítomným predniesla Jana
Klimová, hlavná kontrolórka obce Poniky. Správa v plnom znení tvorí samostatnú prílohu
tohto zápisu.
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - vysvetľuje celý systém fungovania
participatívneho rozpočtu a odporúča aj to, aby o použití týchto prostriedkov nerozhodovali
len poslanci ObZ, ale aj občania samotní, napr. na verejnom zhromaždení. Zároveň
prítomných oboznamuje aj s faktom, že je všeobecne náročná aj kontrola použitia týchto
finančných prostriedkov, lebo mnohí žiadatelia napr. nemajú pokladňu
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - nevie si to v praxi predstaviť, ako by ľudia mohli
o tomto rozhodovať, smernica ohľadne participatívneho rozpočtu podľa nej nemá presne
vymedzené, čo od žiadateľov treba pýtať, tvrdí, že zamestnanci obce majú už v čase podania
žiadosti ľudí informovať, že nespĺňajú parametre a občan - žiadateľ ako fyz. osoba sa nemôže
riadiť touto legislatívou, konkrétne hovorí o projekte svojej sestry PhDr. Márie Palovičovej,
ktorá si uviedla vo vyúčtovaní použitie PHM a nie je to v poriadku
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - vysvetľuje, prečo a konkrétne ktoré veci uviedla
v kontrole ako nesprávne
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - zameriava sa na žiadosť OZ Drienok a odporúča, že
takéto združenia by mali ísť podľa VZN o dotáciách a nie podľa smernice o participatívnom
rozpočte, a teda aj podľa iného zákona, znova sa pýta, či hlavná kontrolórka čítala zmluvu p.
Palovičovej, podľa nej v zmluve nie je nič konkrétne, a preto treba už v čase predkladania
žiadosti posudzovať, či môže alebo nemôže byť táto žiadosť vôbec podaná
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - opätovne dopodrobna vysvetľuje podstatu
participatívneho rozpočtu a jeho rozdiel od dotácie
Vyjadrenie občianky p. PhDr. Márie Palovičovej: - údajne si dopredu preštudovala zásady
poskytovania finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu, kde sa nedočítala
o oprávnených alebo neoprávnených výdavkoch, keď prišli peniaze od obce na jej účet, začali
projekt realizovať, doklady s vyúčtovaním doniesla na Obecný úrad v Ponikách dňa 14. 12.
2019, oficiálne stretnutie bolo dohodnuté na slávnostné odovzdanie publikácie na 6. 1. 2020,
preto nedoniesla materiál včas, aj správa k projektu bola z jej strany podaná, ale bola stručná,
takže odporuje výčitkám hlavnej kontrolórky. Na projekt dostala celkom 1 500 EUR, ale bolo
to málo, tak projekt podporil aj grafik a rodina Škamlová, na projekte pracovali pol roka ako
dobrovoľníčky
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - vyjadruje sa, že nikomu neberie zásluhy, hovorí
len o tom, na čo bola požiadaná dotácia a PHM v žiadosti uvedené neboli, pointa je tá, že
žiadosť nekorešponduje s vyúčtovaním
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - konštatuje, že chybu neurobila ani jedna strana, žiadatelia
nemali podklady, ako má byť postavený projekt, celý problém pramení z nevedomosti, ako to
má celé vyzerať, z čoho vyplýva, že treba stanoviť presnejšie pravidlá poskytovania
finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - konštatuje, že na zasadnutí Komisie finančnej a správy
majetku pri ObZ posudzovali len vecnú a nie formálnu stránku predkladaných žiadostí
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - tvrdí, že zásady participatívneho rozpočtu treba
celé prerobiť. Vyjadruje sa aj k projektu p. Palovičovej, pričom bola aj na odovzdávaní
materiálu z projektu p. Palovičovej, chce to aj do budúcna použiť ako propagačný materiál
pre obec, toto nie je kritika človeka, ale systému, zlepší sa systém a tým sa žiadatelia
a poskytovateľ vyhnú nedorozumeniam. Taktiež navrhuje, aby si každý žiadateľ projekt pred
ObZ prezentoval sám, alebo
sa tieto projektu budú prezentovať na verejných
zhromaždeniach.
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Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Správu z kontroly participatívneho rozpočtu.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 8 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania predniesla starostka obce, Ing. Jana
Ondrejková. Správa v plnom znení:
Dňa 1. 5. 2020 uplynie v zmysle § 18a, ods. 8, písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
funkčné obdobie súčasnej hlavnej kontrolórky obce Poniky. S ohľadom na dodržanie zákonných
lehôt potrebných pre vypísanie nových volieb na hlavného kontrolóra obce je predložený návrh na
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Poniky a jeho následné zverejnenie na úradnej tabuli
a spôsobom v mieste obvyklým, tak ako to stanovuje § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Starostka obce navrhuje, vzhľadom na poznatky z práce v oblasti činnosti obce Poniky
a organizácií zriadených v jej pôsobnosti (OPL, spol. s r. o., ZŠ s MŠ Š. Žáryho, SZUŠ Talent),
výsledkov činnosti kontroly a auditu, minimálne polovičný (50%) pracovný úväzok, resp.
navrhuje obecnému zastupiteľstvu zvážiť prípadne aj vyšší pracovný úväzok.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Poniky tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Poniky.
Hlasovanie: 8/0/0
B)
Schválilo
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Poniky na deň 22. 4. 2020.
Hlasovanie: 8/0/0
C) Určilo
Dĺžku pracovného času na 18,75 (t. j. 50%-ný pracovný úväzok) hodín týždenne s účinnosťou
od 01. 05. 2020.
Hlasovanie: 8/0/0

K bodu č. 8 Rozpočet – rozpočtové opatrenie
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania ObZ predniesla prítomným Božena
Bukvajová, účtovníčka obce. Správa v plnom znení:
Predkladám vám dôvodovú správu k bodu programu Rozpočet–rozpočtové opatrenie návrh zmeny rozpočtu v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia Obce Poniky, časť III.
Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia bod 2.) Zmeny rozpočtu schvaľuje obecné
zastupiteľstvo. Starostka obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva vykoná zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Návrh zmeny rozpočtu
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1.) zvýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie z rozpočtu obce z dôvodu
úpravy VZN 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, schválené
Obecným zastupiteľstvom v Ponikách dňa 16. 12. 2019, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.
01. 2020 a to 15. dňom po jeho zverejnení na sumu 197 759,58 €. (Zvýšenie predstavuje
sumu 31 347,58 €)
Z tohto dôvodu požadujeme úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách a to vo
výdavkovej časti ich rozpočtu „originálne kompetencie“ z rozpočtu obce na sumu 197 759,58
eur.
Zároveň z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu navrhujeme zníženie rozpočtu Obce Poniky
vo výdavkovej časti v položke ekonomickej klasifikácie 635006 zdroj 41 Údržba budov
o sumu 31 347,58 € na sumu 17 752,42 eur.
Rozpočtové opatrenie v plnom znení:
Rozpočtové opatrenie v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia obce Poniky schválených dňa 11. 09.
2007, uznesením ObZ č. 63/2007.
Dátum: 04. 03. 2020
Číslo: 1 /2020
Splnomocňujúce ustanovenie: Časť III., ods. 2./ Zmeny rozpočtu schvaľuje obecné
zastupiteľstvo. Starostka obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva vykoná zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Druh rozpočtového opatrenia: Zmena rozpočtu
Príloha: Návrh na zmenu rozpočtu - tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Rozpočtové opatrenie – zmena rozpočtu Obce Poniky č. 1/2020
Hlasovanie: 8/0/0
B)
Požiadalo
Riaditeľku ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách rozpočtovým opatrením vykonať zmenu
vo výdavkovej časti rozpočtu školy.
Hlasovanie: 8/0/0

K bodu č. 10 Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce
Podbod 10.1
Dôvodovú správu k predmetnému podbodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
K bodu programu:
Podbod 10.1:

Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Odpredaj pozemku parc. č. KN „C“ 1348/14 v prospech Róberta
Tillera a manž. Martiny, Trvale bytom 27/14, Poniky
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A.
Žiadateľ: Róbert Tiller a manž. Martina, Malá Stráňa 27/14, Poniky
Pozemok:
- pozemok parc. č. KN „C“ 1348/14 – ostatná plocha vytvorený z pozemku parc. č. KN „E“
8584/1
Výmera : 19 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. Na základe
uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Poniky č. 81/2019, bod. 10, podpbod 10.5., písm. B)
zo dňa 16. decembra 2019 žiadateľ doručil overený geometrický plán. Spôsob prevodu
pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva obce Poniky č. 81/2019, bod 10, podbod 10.5., písm. A) dňa 16. decembra
2019.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Prevod nehnuteľnosti pozemku KN „C“ 1348/14 o výmere 19 m2, druh pozemku ost. plocha
vytvorený z pozemku KN „E“ 8584/1, vedený na LV obce Poniky č. 2510zameraný
geometrickým plánom č. 32010087-04/2020 v sume 10 eur za m2 z dôvodu osobitného
zreteľa. Kúpna cena pozemku za výmeru 19 m2 predstavuje sumu celkom 190 eur.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 10 - Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Podbod č. 10.2: Odpredaj pozemku parc. č. KN „C“ 1149/2 vo vlastníctve Ing.
Ľubomíra Bielika, trvale bytom Hronská 6261/217, Banská Bystrica - Šalková
v prospech obce
Dôvodovú správu k predmetnému podbodu rokovania predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce. Správa v plnom znení:
K bodu programu:
Podbod 10.2:

Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Odpredaj pozemku parc. č. KN „C“ 1149/2 vo vlastníctve
Ing. Ľubomíra Bielika, trvale bytom Hronská 6261/217,
Banská Bystrica - Šalková v prospech obce
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A.
Žiadateľ:
Nehnuteľnosť pozemok:
parc . č. KN „C“ 1149/2 o výmere 10 m2 vytvorený z pozemku parc. č. KN „C“ 1149 vedený
na LV č. 805
Kat. územie: Poniky
Ulica: Ponická cesta
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 14. 11. 2019
starostke obce odporučila dať zhotoviť porealizačný geometrický plán, ktorým bude zameraná
tá časť, ktorá je v skutočnosti zabratá schodíkmi k studničke s jej bezprostredným okolím.
Zároveň sa odporučilo zamerať aj časť pozemku vedenom v podielovom spoluvlastníctve
(rodina Magnová) na LV č. 584 a opakovane rokovať o majetkovoprávnom vysporiadaní tejto
časti pozemku s podielovými spoluvlastníkmi vedenými na LV č. 584. Starostka obce
zabezpečila geometrická plán a rokovala s pánom Bielikom. Vlastník v zastúpení otcom Ing.
Ľubomírom Bielikom súhlasil s odpredajom novovytvoreného pozemku v kúpnej cene 3
eur/m2.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
Schválilo
Kúpu nehnuteľnosti pozemku parc. č. KN „C“ 1149/2, druh záhrada 2 o výmere 10 m2
vytvorený z pozemku parc. č. KN „C“ 1149, druh záhrada, vedený na LV č. 805 v kúpnej
cene 3 eur/m2, čo pri celkovej výmere 10 m2 predstavuje kúpnu cenu 30 eur.
Hlasovanie: 8/0/0
Podbod č. 10.3: Odpredaj pozemku parc. č. KN „C“ 1146/2 v podielovom
spoluvlastníctve Jána Magnu st., Jána Magnu ml. trvale bytom Radvanská 6, Banská
Bystrica a Márii Havrlentovej, trvale bytom Ostrov 165 v prospech obce
Dôvodovú správu k podbodu č. 10.3 predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková.
Správa v plnom znení:
K bodu programu:
Podbod 10.3:

Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Odpredaj pozemku parc. č. KN „C“ 1146/2 v podielovom
spoluvlastníctve Jána Magnu st., Jána Magnu ml. trvale
bytom Radvanská 6, Banská Bystrica a Márii Havrlentovej,
trvale bytom Ostrov 165 v prospech obce

A.
Nehnuteľnosť pozemok:
parc . č. KN „C“ 1146/2 o výmere 33 m2 - záhrada vytvorený z pozemku parc. č. KN „C“
1146 vedený na LV č. 805
Kat. územie: Poniky
Ulica: Ponická cesta
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
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Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 14. 11. 2019
starostke obce odporučila dať zhotoviť porealizačný geometrický plán, ktorým bude zameraná
tá časť, ktorá je v skutočnosti zabratá schodíkmi k studničke s jej bezprostredným okolím.
Zároveň sa odporučilo zamerať aj časť pozemku vedenom v podielovom spoluvlastníctve
(rodina Magnová) na LV č. 584 a opakovane rokovať o majetkovoprávnom vysporiadaní tejto
časti pozemku s podielovými spoluvlastníkmi vedenými na LV č. 584. Starostka obce
zabezpečila geometrický plán a rokovala s pánom Jánom Magnom st.. Vlastník Ján Magra st.
v podiele 1/2 a vlastníci Ján Magna ml. a Mária Havrlentová každý v podiele 1/4 v zastúpení
otcom Jánom Magnom súhlasia s odpredajom novovytvoreného pozemku v kúpnej cene 3
eur/m2.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Kúpu nehnuteľnosti pozemku parc . č. KN „C“ 1146/2 druh záhrada o výmere 33 m2
vytvorený z pozemku parc. č. KN „C“ 1146 druh záhrada vedený na LV č. 584 v kúpnej cene
3 eur/m2, čo pri celkovej výmere 33 m2 predstavuje kúpnu cenu 99 eur od spoluvlastníkov:
Jána Magnu st., trvale bytom Radvanská 6, Banská Bystrica v podiele 1/2 čo predstavuje
výmeru 16,5 m2 a kúpnu cenu 49,50 eur
Jána Magnu ml., trvale bytom Radvanská 6, Banská Bystrica v podiele 1/4 čo predstavuje
výmeru 8,25 m2 a kúpnu cenu 24,75 eur
Márie Havrlentovej, trvale bytom Ostrov 165 v podiele 1/4 čo predstavuje výmeru 8,25 m2
a kúpnu cenu 24,75 eur.
Hlasovanie: 8/0/0
Podbod č. 10.4: Bezodplatný prevod majetku do vlastníctva Obce Poniky
Dôvodovú správu k podbodu č. 10.4 predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková.
Správa v plnom znení:
K bodu programu:
podbod:

Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Bezodplatný prevod majetku do vlastníctva Obce Poniky

Na základe uznesenia Združenia obcí Bioenergia Bystricko č. 2 zo dňa 11. 02. 2020
a v zmysle Stanov prijatých dňa 09. 01. 2019, čl. III, bod 6 Združenie obcí Bioenergia
Bystricko prevedie bezodplatne Obci Poniky vyššie citovaný majetok. Majetok bude
prevedený Preberacím protokolom a odovzdaní a prevzatí majetku združením Bioenergia
Bystricko na obec Poniky dňom 01. 4. 2020.
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či predmetná zmluva ide na vklad na kataster
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že áno a dopĺňa, že zmluvu vypracoval
p. Lakomčík zo Slovenskej Ľupče
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - nie je spokojná s náležitosťami zmluvy, ale verí, že p.
Lakomčík má tieto záležitosti dobre ošetrené
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - konštatuje, že k návrhu na vklad potrebuje výpis
z uznesenia ObZ a preto tento prevod majetku podlieha schvaľovaniu v ObZ
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
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Bezodplatný prevod skladu štiepky súpisné číslo 400 vedený na LV č. 4396, postavený na
pozemku parc. č. KN „C“ 2678/21, vedený na LV č. 548 v k.ú. Poniky do majetku obce
Poniky.
Hlasovanie: 8/0/0
Podbod č. 10.5: Bezplatný prevod pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky
Slovenského pozemkového fondu v prospech obce Poniky
Dôvodovú správu k podbodu č. 10.5 predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková.
Správa v plnom znení:
K bodu programu:
podbod:

Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Bezplatný prevod pozemkov vo vlastníctve Slovenskej
republiky Slovenského pozemkového fondu v prospech obce
Poniky

Slovenský pozemkový fond zaslal Obci Poniky v roku 2019 výzvu na delimitáciu
pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a ktoré sa nachádzajú pod stavbami,
cestami a verejnou zeleňou. Obec Poniky zaslala SPF v roku 2020 zoznam pozemkov na
delimitáciu v prospech obce. E-mailom dňa 7. 2. 2020 bola obec vyzvaná k prepracovaniu
uznesenia obecného zastupiteľstva č. 172/2016 a k doplneniu uznesenia o nové pozemky.
Delimitácia pozemkov musí byť doplnená schválením v obecnom zastupiteľstve obce Poniky.
Jedná sa o pozemky situované pod miestnymi komunikáciami a priestranstvami pri
komunikáciách, ktoré udržiavalo bývalé MNV a v súčasnosti udržiava obec Poniky. Čo sa
týka miestnych komunikácií, tieto vybudoval bývalý Miestny národný výbor.
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - konštatuje, že v tomto prípade nejde o prevod, ale
o prechod pozemkov, v tomto znení sa podľa nej píše aj delimitačný protokol, ďalej podľa jej
vyjadrenia takýto prevod pozemkov ObZ neschvaľuje, iba berie na vedomie a uvádza, že
treba tých pozemkov od SPF čím viac dostať do vlastníctva obce, lebo tento typ prevodu je
bezplatný
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
A.1. Vyhlásenie, že pozemok parc. č. KN „E“ 8585/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere
22 m2, pozemok parc. č. KN „E“ 8586/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 402 m2
a pozemok parc. č. KN „E“ 8587/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 3303 m2, vedené
na LV č. 2760 tvoria súčasť miestnej komunikácie lokalita Stráňa, ktorá existuje historicky
a bola vybudovaná bývalým MNV ako miestna komunikácia k verejnému pohrebisku –
katolícky cintorín a k národnej kultúrnej pamiatky Rímsko-katolícky kostol sv. Františka
z Assisi v roku 1968. Údržbu predmetnej komunikácie od uvedeného roku, t. j. opravy,
čistenie a odhŕňanie snehu zabezpečoval Miestny národný výbor a v súčasnosti zabezpečuje
obec Poniky.
A.2. Vyhlásenie, že pozemok parc. č. KN „C“ 2085/20, druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 293 m2, vedená na LV č. 2429, kde má obec Poniky spoluvlastnícky podiel 13/16.
Pozemok tvorí súčasť miestnej komunikácie vedúcej k športovisku v časti obce Ponická
Lehôtka, lokalita Rakytina, ktorú MNV vybudovalo v roku 1970. Údržbu predmetnej
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komunikácie, t.j. opravy, čistenie a odhŕňanie snehu zabezpečoval od uvedeného roku
Miestny národný výbor a v súčasnosti zabezpečuje obec Poniky.
A.3. Vyhlásenie, že pozemok parc. č. KN „E“ 8620/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere
139 m2, vedená na LV č. 2760 tvorí súčasť zeleného pásu pri ceste III. triedy v časti obce
Ponická Lehôtka. Údržbu predmetného pozemku, t.j. spevnenie proti padajúcim skalám,
výrub drevín a kosenie pozemku zabezpečoval Miestny národný výbor od roku 1966
a v súčasnosti zabezpečuje Obec Poniky.
A.4. Vyhlásenie, že pozemok parc. č. KN „E“ 8613/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere
94 m2, vedená na LV č. 2760 tvorí súčasť zeleného pásu pri ceste III. triedy v časti obce
Ponická Lehôtka. Údržbu predmetného pozemku, t.j. spevnenie proti padajúcim skalám,
výrub drevín a kosenie pozemku zabezpečoval Miestny národný výbor od roku 1966
a v súčasnosti zabezpečuje Obec Poniky.
Hlasovanie: 8/0/0

B)
Schválilo
B.1. Vyhlásenie, že pozemok parc. č. KN „E“ 8585/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere
22 m2, pozemok parc. č. KN „E“ 8586/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 402
m2 a pozemok parc. č. KN „E“ 8587/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 3303
m2, vedené na LV č. 2760 tvoria súčasť miestnej komunikácie lokalita Stráňa, ktorá
existuje historicky a bola vybudovaná bývalým Miestnym národným výborom ako
miestna komunikácia k verejnému pohrebisku – katolícky cintorín a k národnej
kultúrnej pamiatky Rímsko-katolícky kostol sv. Františka z Assisi v roku 1968. Údržbu
predmetnej komunikácie od uvedeného roku t.j. opravy, čistenie a odhŕňanie snehu
zabezpečovalo MNV a v súčasnosti zabezpečuje obec Poniky.
B.2. Vyhlásenie, že pozemok parc. č. KN „C“ 2085/20, druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 293 m2, vedená na LV č. 2429, kde má obec Poniky spoluvlastnícky podiel
13/16. Pozemok tvorí súčasť miestnej komunikácie vedúcej k športovisku v časti obce
Ponická Lehôtka, lokalita Rakytina, ktorú MNV vybudovalo v roku 1970. Údržbu
predmetnej komunikácie, t.j. opravy, čistenie a odhŕňanie snehu zabezpečoval od
uvedeného roku Miestny národný výbor a v súčasnosti zabezpečuje Obec Poniky.
B.3. Vyhlásenie, že pozemok parc. č. KN „E“ 8620/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere
139 m2, vedená na LV č. 2760 tvorí súčasť zeleného pásu pri ceste III. triedy v časti
obce Ponická Lehôtka. Údržbu predmetného pozemku, t.j. spevnenie proti padajúcim
skalám, výrub drevín a kosenie pozemku zabezpečoval Miestny národný výbor od roku
1966 a v súčasnosti zabezpečuje Obec Poniky.
B.4. Vyhlásenie, že pozemok parc. č. KN „E“ 8613/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere
94 m2, vedená na LV č. 2760 tvorí súčasť zeleného pásu pri ceste III. triedy v časti
obce Ponická Lehôtka. Údržbu predmetného pozemku, t.j. spevnenie proti padajúcim
skalám, výrub drevín a kosenie pozemku zabezpečoval Miestny národný výbor od roku
1966 a v súčasnosti zabezpečuje Obec Poniky.
Hlasovanie: 8/0/0
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K bodu č. 11 – Nakladanie a hospodárenie s majetkom v OPL, spol. s r. o.
Informatívnu správu k nakladaniu a hospodáreniu s majetkom v OPL, spol. s r. o.
Poniky prítomným predniesol konateľ spoločnosti Ing. Juraj Piar. Správa tvorí samostatnú
prílohu tohto zápisu.
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, aké stanovisko k predmetnej správe zaujala
dozorná rada
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - odpovedá, že počas obdobia od posledného ObZ správu
2x krát vrátil na prepracovanie, lebo neboli dostatočne zdôvodnené ekonomické výsledky,
následne Ing. Kantorová požadované výsledky doplnila a na zasadnutí dňa 03. 03. 2020
správu zobrali na vedomie. Ďalej konštatuje, že ho mrzí zlý hospodársky výsledok
a pretrvávajúca negatívna ekonomická situácia na píle a upozorňuje na platné uznesenia ObZ,
ktorými bolo určené, aby do 30. 6. bola píla v plusových číslach
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - konštatuje, že negatívny stav dlhodobo pretrváva, ale
praje si, aby podnik OPL, spol. s r. o. aj naďalej fungoval vo svojej komplexnosti, apeluje na
vedenie podniku, že sa treba snažiť dostať pílu do plusu a napokon sa pýta, či dostali
pracovníci – robotníci na píle vianočné odmeny
Ing. Juraj Piar, konateľ OPL, spol. s r. o.: - hospodársky výsledok nedovolil, aby mohli
odmeny udeliť
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - tvrdí, že nie je to jednoduchá práca a muži pracujú
v ťažkých podmienkach, mrzí ju, že je stále stratové hospodárenie, a myslí si, že by si
pracovníci zaslúžili aj odmeny a tak verí, že sa stav zlepší
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Informáciu o nakladaní a hospodárení s majetkom obce v OPL, spol. s r. o.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 12 – Návrh nájomnej zmluvy s OPL, spol. s r. o. na lesné pozemky
Dôvodovú správu k informatívnej správe o hospodárení v OPL, spol. s r. o. Poniky
predniesla prítomným Ing. Jana Ondrejková, starostka obce Poniky. Dôvodová správa
v plnom znení:
V predkladanom návrhu novej nájomnej zmluvy sú zohľadnené všetky zmeny vo
výške nájmu pre rok 2020 a tiež boli doplnené všetky novovzniknuté lesné pozemky, ktoré
boli vyčlenené v roku 2019. Účelom novej nájomnej zmluvy je aj zjednotenie všetkých
predchádzajúcich dodatkov č. 1-17.
Nájomná zmluva a jej prílohy tvoria samostatné súbory a sú prílohou tohto uznesenia.
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - navrhol na zasadnutí dozornej rady, aby nájom bol
určený na 25 eur z jedného kubíka dreva, no napokon sa po zvážení všetkých skutočností
dohodli na sume 23 eur
Ing. Juraj Piar, konateľ OPL, spol. s r. o.: - konštatuje, že doba na predaj dreva nie je
dobrá, trh je preplnený, vysvetľuje výšku nájmu, bol by rád, keby mohli dať vyšší nájom, no
uvádza, že ak podník dá obci aj nejaké palivo, možno to na 25 eur aj vyjde
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - tvrdí, že nájomná zmluva ako taká sa uzatvára v zmysle
zákona 138, ktorým sa prenajímajú obecné pozemky a poslanci nemôžu schvaľovať návrh
nájomnej zmluvy, môžu schvaľovať len nájom pozemkov
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-

Následne prebieha diskusia nad uvedeným zákonom, do ktorej sa zapojili všetci
prítomní, čo napokon viedlo k odsúhlaseniu predmetnej zmluvy podľa stanoveného
zákona a právnikmi vypracovaného návrhu

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Návrh nájomnej zmluvy s OPL, spol. s r. o. na lesné pozemky.
Hlasovanie: 7/0/1 – zdržala sa poslankyňa Oľga Koscová
B)
Schválilo
Zrušenie nájomnej zmluvy č. 9/2003 zo dňa 02. 07. 2003 vrátane dodatkov 1 až 17.
Hlasovanie: 7/0/1 – zdržala sa poslankyňa Oľga Koscová
C)
Odporučilo
Valnému zhromaždeniu podpísať nájomnú zmluvu s OPL, spol. s r. o. na lesné pozemky.
Hlasovanie: 7/0/1 – zdržala sa poslankyňa Oľga Koscová
K bodu č. 13 Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 1/2020 o určení miesta a
času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Dôvodovú správu ohľadne menovania kronikára obce Poniky prítomným predniesla
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
Obec Poniky vo veciach plnenia úlohy štátnej správy v zmysle § 6 ods. 2 zákona c.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2 ods. 1 písm. b)
a § 6 ods. 1 až 3 zákona c. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 3
zákona c. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladá návrh na schválenie VZN č. 2/2020
V zmysle § 20 ods. 2/ Zákona č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní
/školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca dieťaťa je
povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápis sa
koná od 1. apríla do 30. apríla , ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa
začať plniť povinnú školskú dochádzku. V zmysle § 20 ods. 3 písm. a/ miesto a čas zápisu
určuje obec všeobecne záväzným nariadením.
Návrh predmetného VZN tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - uvádza, že Komisia školstva pri ObZ odporúča
predmetné VZN schváliť
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky s účinnosťou od 20. 03. 2020.
Hlasovanie: 8/0/0
B)

Zrušilo
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky schválené Obecným zastupiteľstvom v Ponikách na svojom
zasadnutí dna 27. 2. 2019 uznesením č. 23/2019 ku dňu 19. 03. 2020.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 14 Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 2/2020 o ochrannom pásme
obecných cintorínov
Dôvodovú správu ohľadne nového VZN č. 6/2019 prítomným predniesla starostka
obce, Ing. Jana Ondrejková. Dôvodová správa v plnom znení:
V súvislosti s novelou zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z., Vám predkladáme
návrh VZN o určení šírky ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od
hranice pozemku pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom,
ktoré si môžete určiť podľa svojich potrieb. Podľa súčasne platnej legislatívy platí Ochranné
pásmo pohrebiska v znení účinnom do 31. decembra 2019 zaniká najneskôr 31. marca 2020,
ak si obec všeobecne záväzným nariadením neustanoví inú šírku ochranného pásma
pohrebiska skôr. Z toho vyplýva ak uvedené ochranné pásmo VZN neschválite, doterajšie
ochranné pásmo 50 metrov pre pohrebiská zaniká zo zákona 31. marca 2020. Ak však VZN
schválite napr. so šírkou 40 metrov táto šírka bude platná nadobudnutím účinnosti nového
VZN a teda 50 metrová zákonná hranica sa ruší.
Návrh predmetného VZN tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či korešponduje navrhované ochranné pásmo
s územným plánom, lebo podľa tohto VZN tam nesmie stáť žiadna stavba
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - konštatuje, že poslanci ObZ môžu navrhnúť aj iné
rozmery ochranného pásma
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - konštatuje, že rozsah a rozmery ochranného pásma sa podľa
novely tohto zákona môžu po odsúhlasení ObZ kedykoľvek zmeniť
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - upozorňuje, že p. Miroslav Hrčka nedodržiava ochranné
pásmo a svoje aktivity realizuje aj vo vzdialenosti menej ako 50 metrov od cintorína – lokalita
Stráň
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - informuje prítomných, že už aj predtým bolo ochranné
pásmo stanovené na 50 metrov a porušovalo sa to rovnako
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - opätovne vyzýva, nech poslanci navrhnú iný
rozsah ochranného pásma
-

Diskusia bola ukončená, nový návrh nedal ani jeden poslanec ObZ, následne bolo
pristúpené k hlasovaniu

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 3/2020 o ochrannom pásme obecných
cintorínov s účinnosťou od 01. 04. 2020.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 15 Zásady hospodárenia s majetkom obce
Dôvodovú správu ohľadne zásad hospodárenia s majetkom obce Poniky predniesla
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prítomným Ing. Jana Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
Obec Poniky upravila Zásady hospodárenia s majetkom obce Poniky podľa platnej
legislatívy a upravila rozsahy limitu pri nakladaní s majetkom obce pre obecné zastupiteľstvo,
starostku a správcu majetku. Súčasťou zásad je aj Sadzobník nájmov a poplatkov za užívanie
majetku obce Poniky – prenájom KD, ihrísk, športovísk a verejných priestranstiev. Tento
sadzobník tvorí prílohu č. 2.
Dokument Zásady hospodárenia s majetkom obce Poniky tvorí samostatnú prílohu tohto
zápisu.
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - žiada vylúčiť čísla konkrétnych VZN zo zásad
hospodárenia, lebo VZN sa priebežne menia, má veľké množstvo výhrad k celému
dokumentu a tvrdí, že nie je dobre vypracovaný na podmienky obce a že ak by sa tieto zásady
mali dodržiavať v plnom rozsahu, bol by na to potrebný jeden samostatný pracovník
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - odporúča zavolať na najbližšie ObZ právnikov,
aby vysvetlili čo ako mysleli a prečo sú zásady koncipované práve týmto spôsobom
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - tvrdí, že všetci pracovníci OcÚ, ako aj všetci poslanci
ObZ by si mali tento dokument prečítať a individuálne sa vyjadriť
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - po prednesených výhradách dáva návrh na
stiahnutie tohto bodu z programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schvaľuje
Stiahnutie bodu č. 15 rokovania Obecného zastupiteľstva v Ponikách – „Zásady hospodárenia
s majetkom obce Poniky“ z programu rokovania.
Hlasovanie: 5/0/3 – zdržali sa Ing. Peter Matula, Ing. Stanislav Krajan a Ladislav Štec
K bodu č. 16 Prihláška obce Poniky za člena Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Stredné Slovensko
Dôvodovú správu ohľadne prihlášky obce Poniky za člena Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Stredné Slovensko prítomným predniesla starostka obce, Ing. Jana
Ondrejková. Správa v plnom znení:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko vznikla v zmysle zákona č.
91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zapísaná do registra organizácií cestovného ruchu
bola dňa 06. 03. 2012.
Výhody členstva v OOCR:
- sieťovanie – transfer Know How a tvorba spoločných produktov konkurencieschopných na
nadregionálnych trhoch.
- možnosť podpory projektov a podujatí
- poradenská a vzdelávacia činnosti, budovanie infraštruktúry
- rozšírenie možnosti spoločnej propagácie
- financovanie členské príspevky a štátna dotácia 1:1, t. j. môžeme požiadať dvojnásobok
členského na projekty ohľadne rozvoja cestovného ruchu
Spolupráca s OOCR sa rozbehla v tomto roku. Z obce Poniky bola OOCR zapožičaná
Ponická parta, ktorá bola prezentovaná na ITF Slovakia Tour v Bratislave 23. - 26. 1. 2020.
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Oslovili nás ohľadne zviditeľnenia našej obce v pripravovanej mapy za región Stredné
Slovensko.
Stanovy Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko tvoria samostatnú
prílohu tohto zápisu.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
A.1. členstvo obce Poniky v oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko so
sídlom Námestie SNP 1, Banská Bystrica
A.2. výšku členského príspevku vo výške 0,50 eur na jedného obyvateľa obce Poniky k stavu
31. 12. predchádzajúceho roka
Hlasovanie: 8/0/0
B)
Súhlasilo
So Stanovami oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko založenej podľa
zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov so sídlom
Námestie SNP 1, Banská Bystrica.
Hlasovanie: 8/0/0
C)
Poverilo
C.1. starostku obce Poniky k podpísaniu prihlášky potrebnej pre vstup do oblastnej
organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko so sídlom Námestie SNP 1, Banská
Bystrica.
C.2. starostku obce Poniky k zastupovaniu obce v oblastnej organizácie cestovného ruchu
Stredné Slovensko so sídlom Námestie SNP 1, Banská Bystrica.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 17 – Ministerstvo vnútra, Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Materské školy 2019 v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít - projekt
Dôvodovú správu k predmetnému Operačnému programu prítomným predniesla Ing.
Jana Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
Obec Poniky pripravuje predloženie ŽoNFP na riadiaci orgán k projektu s názvom
„Materská škola v obci Poniky“. Žiadosť sa bude predkladať v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2019-2, Prioritná os 6. - Technická vybavenosť
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v
mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, Zameranie: Výstavba
predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,
V praxi pôjde o rekonštrukciu, kuchyne, jedálne a podkrovných priestorov materskej
školy.
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, koľko rómskych detí je momentálne zapísaných
v MŠ
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že 6, ale prognóza je taká, že
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v súvislosti s platnou legislatívou ohľadne povinnej predškolskej dochádzky rómskych detí
bude pribúdať.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Súhlasilo
S predložením ŽoNFP na riadiaci orgán k projektu s názvom Materská škola v obci Poniky v
rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2019-2, Prioritná
os 6. - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít, Investičná priorita 6.1 - Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej
regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.2
Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom
detstve, Zameranie: Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít Rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na
rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, pričom
ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce Poniky a platným územným
plánom obce Poniky.
Hlasovanie: 8/0/0
B)
Súhlasilo
So zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov.
Hlasovanie: 8/0/0
C)
Súhlasilo
So zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie: 8/0/0

K bodu č. 18 Diskusia
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - pýta sa, čo spôsobuje časté výpadky
verejného osvetlenia na Ponickej Hute
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že keď fúka vietor, tak to negatívne
vplýva na káble a preto tieto boli zosvorkované, takže problém by mal byť odstránený
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - bude túto situáciu aj naďalej sledovať a prípadné
problémy oznámi na OcÚ
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - upozorňuje na nekultúrny vjazd do časti obce Ponická
Lehôtka, ako aj na nevhodný stav cedule s označením názvu obce
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že vjazd sa bude upravovať
v náväznosti na rekonštrukciu celej cesty v smere Poniky – Ponická Lehôtka
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - navrhuje označiť kontajnery v cintorínoch na
separovaný zber
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - v tejto súvislosti upozorňuje, že označenie je
možné, ale na cintorínoch je veľmi ťažké dostriehnuť skutočné separovanie, čo má za
následok, že v prípade, že tam zamestnanci vývozcu odpadu nájdu zmiešaný odpad,
kontajnery nevyvezú
Ing. Stanislav Krajan, poslanec ObZ: - pýta sa, kedy sa začne opravovať cesta III. triedy
v smere Poniky - Ponická Huta
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že predmetná cesta je už vysúťažená
a prosí poslanca ObZ, Ing. Vladimíra Farkaša, aby u kompetentných zistil bližšie informácie
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Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - zistí termín opravy cesty, bude sa informovať aj
o ďalších záležitostiach: opílenie stromov, označenie stredovej čiary, označenie ostrovčeka na
Námestí Štefana Žáryho reflexnými prvkami a pod. Taktiež chce na verejnom zhromaždení
vykonzultovať s občanmi aj ďalšie záležitosti a návrhy týkajúce sa dopravnej situácie v obci
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa na vytvorenie komplexného systému
kompostovania v obci
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - OPL, spol. s r. o. má v súčasnosti vyrobených 250
kompostérov, no najprv sa urobí pre občanov workshop, môže sa to zrealizovať aj na
verejnom zhromaždení, pričom uvažuje o oslovení pracovníkov CEPA Ponická Huta
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - upozorňuje na aktivity podnikateľa Ing. Juraja Hromadu,
ktorí podľa nej robí zásahy do obecných pozemkov v lokalite Veľká dolina
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že tento podnet osobne prekontroluje
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - konštatuje, že podľa vlastných zistení, ako aj z podnetu
občanov, sa údajne vo veľkých množstvách ťažil piesok a z Ponickej Lehôtky sa dovážal na
Ponickú Hutu na novostavby na ulici Na píle, žiada vysvetlenie
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - podáva vysvetlenie k celej záležitosti, oboznamuje
prítomných, že staviteľ predmetných domov p. Richard Gonda dostal za prevezený piesok
faktúru, ktorú už aj v plnej výške uhradil, k ložisku piesku sa ide dať rampa, aby sa neťažilo
ďalej
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - je rada, že bola oslovená napísať článok do Ponického
spravodajcu, no nepáči sa jej, že jej článok bol scenzurovaný a polovica textu bola z neho
vylúčená
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje p. Koscovú, že článok bude uverejnený
v jeho pôvodnej verzii a v plnom znení
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, kto a akým spôsobom organizoval hosťovskú
poľovačku v našej obci
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že poľovačku zorganizovala Obec
Poniky v spolupráci s PZ Bukovina Poniky
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - konštatuje, že obec nemôže organizovať a objednávať si
hosťovskú poľovačku
Bc. Pavol Ondrejko, prednosta OcÚ a člen výboru PZ Bukovina: - vysvetľuje, že na obci
žiadna zodpovednosť nebola, bola to propagačná poľovačka, ktorá bola v rámci zúčastnených
hostí prínosná aj pre obec
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - dôvody organizovania akcie tohto typu chápe, ale do
budúcna žiada, aby sa takéto akcie konali v súlade s platným VZN o dotáciách
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, prečo boli zvesené jej fotky z čias pôsobenia ako
starostky obce v Ponickom dome
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že zamestnanci obce ich nezvesili, zistí
bližšie informácie, z akých dôvodov boli tieto fotografie zvesené
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - nepodložene tvrdí, že odmeny pre zamestnancov obce vo
výške 20 tisíc EUR ročne sú nadštandardné a žiada prehodnotiť ich výšku, zo strany
zamestnancov obce bola upozornená, že tento údaj je nepravdivý, na čo nereagovala.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
- diskusný príspevok poslanca Ing. Vladimíra Farkaša ohľadne častých výpadkov verejného
osvetlenia v časti obce Ponická Huta
- diskusný príspevok poslankyne Mgr. Kataríny Piarovej ohľadne návrhu označenia
kontajnerov v cintorínoch pre systém triedeného zberu odpadu
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- diskusný príspevok poslanca Ing. Stanislava Krajana ohľadne plánovanej opravy cesty III.
triedy v smere Poniky – Ponická Huta
- diskusný príspevok poslankyne Oľgy Koscovej ohľadne potreby zaviesť v obci jednotný
systém kompostovania pre domácnosti
- diskusný príspevok poslankyne Oľgy Koscovej ohľadne údajného zaberania obecných
pozemkov zo strany Ing. Juraja Hromadu v lokalite Veľká dolina
- diskusný príspevok poslankyne Oľgy Koscovej ohľadne ťažby piesku a jeho následného
vyvážania a poskytovania súkromným osobám
- diskusný príspevok poslankyne Oľgy Koscovej ohľadne spôsobu a objednania Hosťovskej
poľovačky zo strany obce Poniky
- diskusný príspevok poslankyne Oľgy Koscovej ohľadne výšky odmien udelených
zamestnancov obce
- diskusný príspevok poslankyne Oľgy Koscovej ohľadne potreby neustáleho rokovania
jednotlivých komisií pri ObZ a vydávania striktných stanovísk k prejednávaným záležitostiam
- diskusný príspevok poslanca Ing. Petra Matulu, ohľadne potreby skultúrnenia vjazdu do
časti obce Ponická Lehôtka.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 19 Rôzne
Občianka Mária Magnová: - navrhuje a zároveň žiada o vypílenie stromov v dolnej časti
evanjelického cintorína, tieto stromy sú navážené a zároveň je tam aj neporiadok
Občianka Mária Magnová: - upozorňuje na neporiadok a množstvo odpadkov popri ceste
od Poník do Šalkovej, navrhuje osloviť ľudí aj rodičov a pridajú sa aj členovia ZO SZPB,
nech sa zorganizuje brigáda v rámci Dňa zeme
Občianka Mária Magnová: - navrhuje umiestniť fotografiu Štefana Žáryho v Ponickom
dome do krajšieho rámu
Občan Ján Diško: - pýta sa na možnosť zriadenia bufetu pre verejnosť počas súťaže „O
ponickú fujarku“, nakoľko vlani sa ho na túto možnosť pýtalo viacero ľudí
Občan Ján Diško: - upozorňuje na neporiadok pred RD s. č. 18 vlastníka p. Bagačku, tento
stav pretrváva už dlhodobo
Občan Ján Diško: - pýta sa na obnovu regulácie potoka Vladárka v časti obce Ponická
Lehôtka, nakoľko pôvodná sa robila pred cca 70 rokmi
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že pošle žiadosť na Povodie Hrona, lebo
zatiaľ prisľúbili opravovať len reguláciu Vladárky priamo v Ponikách
Občianka Anna Lakatošová: - pýta sa, či obec niečo podnikla na záchranu rodného domu
Štefana Žáryho
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že v minulosti bolo viacero
neúspešných rokovaní, aj ona ako nastupujúca starostka sa o tejto záležitosti chcela dohodnúť
sa ev. p. farárom na tom, aby sa objekt dal vyhlásiť za kultúrnu pamiatku a potom by sa dalo
na opravu žiadať peniaze z rôznych zdrojov, všetky rokovania sa skončili neúspešne.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
- diskusný príspevok občianky Márie Magnovej ohľadne potreby vypílenia stromov
v dolnej časti evanjelického cintorína a vyčistenia celého predmetného priestoru
- diskusný príspevok občianky Márie Magnovej ohľadne potreby vyzbierania odpadkov
po oboch stranách cesty vedúcej v smere Poniky – Šalková a zorganizovania spoločnej
brigády obce, ZO SZPB, detí a rodičov v rámci Dňa zeme
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diskusný príspevok občianky Márie Magnovej ohľadne potreby umiestnenia fotografie
spisovateľa Štefana Žáryho, nachádzajúcej sa v jeho pamätnej izbe do dôstojnejšieho
rámu
diskusný príspevok občana Jána Diška ohľadne potreby zabezpečenia bufetu počas
podujatia „O ponickú fujarku“
diskusný príspevok občana Jána Diška ohľadne neporiadku pred RD, Nám. M. Kosca,
s. č. 18 a ohľadne potreby obnovy regulácie potoka Vladárka v časti obce Ponická
Lehôtka
diskusný príspevok p. Anny Lakatošovej ohľadne plánovanej asanácie rodného domu
Štefana Žáryho.

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

Zapisovateľka:

Mgr. Jana Turčanová

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

Overovatelia zápisnice:

Martina Šávoltová

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

Ing. Vladimír Farkaš

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

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

Ing. Jana Ondrejková, v. r.

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

20

