ZÁPI S
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo
dňa 13. januára 2022 v Kultúrnom dome Ponická Lehôtka

Prítomní:
Program:

Podľa prezenčnej listiny
Podľa pozvánky, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu

K bodu č. 1 Otvorenie 20. 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 Mgr. Katarínu Piarovú a Ladislava Šteca za overovateľov zápisnice.
-

tohto rokovania ObZ sa nezúčastnili poslanci ObZ: Ing. Peter Matula, Ing.
Stanislav Krajan, Miroslav Šávolt a JUDr. Veronika Poliaková

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Určilo
A.1. Mgr. Janu Turčanovú za zapisovateľku zápisnice
A.2. Mgr. Katarínu Piarovú a Ladislava Šteca za overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 5/0/0
K bodu č. 3 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Poniky
Poslanci ObZ boli oboznámení s programom 20. rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Poniky, ktorý prítomným predniesla Ing. Jana Ondrejková, starostka obce Poniky.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Program 20. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Poniky.
Hlasovanie: 5/0/0
K bodu č. 4 Informatívna správa o aktivitách starostky obce o mimoriadnej situácii v
obci Poniky
Informatívnu správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
Dňa 30. 12. 2021 vo večerných hodinách vypukol v časti obce Ponická Huta v rómskej
komunite požiar. Pri požiari zasahovali DHZO obce Poniky, DHZO obce Hrochoť a Okresný
hasičský a záchranný zbor Banská Bystrica. Hasiči boli v plnom nasadení 4,5 hodiny. DHZO
obce Poniky následne na druhý deň hasil ďalšie vzniknuté ohniská. Pri zásahu bol prítomný
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prednosta obecného úradu Bc. Pavol Ondrejko. Dňa 31. 12. 2021 zasadol krízový štáb obce.
Obec vyhlásila mimoriadnu situáciu. Rodinám postihnutých občanov bolo poskytnuté
náhradné ubytovanie v kultúrnom dome v Ponickej Hute. Túto ponuku prijali tri rodiny. Dve
rodiny a jedna fyzická osoba sa ubytovali u svojich príbuzných. O strechu nad hlavou prišlo 9
dospelých a 13 detí vo veku od 1,5 roka do 17 rokov. Ich bývanie bolo úplne zničené.
Nepoškodené ostali dve časti s. č. 1 a nehnuteľnosť s. č. 2. Po vyhlásení v obecnom rozhlase
ľudia, prevažne občania našej obce, ale aj ľudia z iných miest a obcí doniesli ľuďom
poznačeným tragédiou oblečenie, kozmetiku, matrace, paplóny, deky, potraviny a pod.
Kúpele Sliač nám poskytli a doviezli 30 matracov. Obec v piatok taktiež vykonala nákup
základných potravín. Zároveň zabezpečila nákup základných liekov. Ostatné potraviny,
kozmetiku, hračky a pod. nám postupne doniesli fyzické osoby a organizácie: Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, OZ Úsmev ako dar, Úrad splnomocnenca vlády pre
rómske komunity – kancelária Banská Bystrica. Obec nadviazala úzku spoluprácu
s banskobystrickou pobočkou OZ Úsmev ako dar. Finančná zbierka sa organizuje cez ich účet
a sociálni pracovníci OZ budú pracovať s rómskou komunitou tak teraz ako aj v budúcnosti.
Oslovila som o pomoc splnomocnenca vlády pre rómske komunity a predsedu BBSK.
Nakoľko obec vyhlásila mimoriadnu situáciu, podľa dostupných informácií môžeme požiadať
o finančnú výpomoc cez Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor krízového riadenia. Zároveň
každá rodina môže požiadať o pomoc v sume 800 eur na rodinu, určené na zakúpenie napr.
bielej techniky, nábytku a pod. Nákup sprostredkuje obec. Kancelária splnomocnenca vlády
nám ponúkla pomoc aj v bezplatnom pristavení a odvezení veľkoobjemového kontajnera na
odpad, ktorý nie je možné vyseparovať. V stredu 05. 01. 2022 sa začali práce na sanácii
zhoreniska. Sanáciu vykonáva firma Bager plus, s.r.o., členovia komunity pomáhajú pri
triedení odpadu. Dňa 05. 01. 2022 zasadla Komisia zdravotníctva, sociálnych služieb
a marginálnych skupín. Komisia sa zhodla na možnosti vybudovania náhradného ubytovania
formou kontajnerového bývania – prenájom, resp. nákup obytných kontajnerov. Forma závisí
od výšky finančných prostriedkov získaných vyhlásenou zbierkou. Zabezpečiť náhradné
ubytovanie rodinám je v tejto situácii prioritou. Ostatné novovzniknuté informácie budú
podané priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa aktuálnej situácie.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - ešte svoju správu dopĺňa o aktuálnejšie informácie,
informuje o rokovaní, ktoré prebehlo s OÚ Banská Bystrica, Odborom krízového riadenia,
konkrétne informuje o položkách, ktoré vie OÚ obci preplatiť
Bc. Pavol Ondrejko, prednosta OcÚ: - informuje, že na záchranné práce sa môžu žiadať
peniaze od OÚ už v mesiaci január 2022 a na ďalšie vzniknuté náklady sa môže žiadať po
uplynutí príslušného mesiaca, podmienkou takéhoto preplácania je trvanie mimoriadnej
situácie
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje o doterajších vynaložených nákladoch,
ktoré predstavujú sumu 337,15 EUR
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - pýta sa, či požiarom zasiahnutí občania sú všetci
naši obyvatelia, alebo patria do Dúbravice
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že áno, niektorí boli našimi občanmi už
pred požiarom a ostatní boli prihlásení po požiari (predtým mali TP v Dúbravici). Ďalej
informuje, že sociálne pracovníčky s OZ Úsmev ako dar im pomáhajú vybavovať nové
doklady
Ing. Alena Ježeková, poslankyňa ObZ: - konštatuje, že teraz, keď sú to už občania našej
obce, musíme sa o nich starať my
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že nie, nemusíme sa o nich starať, ale
taktiež konštatuje, že v prvom rade sú to ľudia a nie že musíme, ale mali by sme im pomôcť
ako ktorémukoľvek občanovi
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Ladislav Štec, poslanec ObZ: - pýta sa, že ak sa bude riešiť nové ubytovanie pre Rómov
formou kontajnerov, kam sa umiestnia
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že tam, kde je teraz zhorenisko,
pozemok, kde stál zhorený dom, je vo vlastníctve rodiny Berkyovcov, časť pozemku pred
domom má iný súkromný vlastník, ale vysporiadanie pozemku v prípade potreby si už budú
musieť riešiť títo občania sami. Výhodu kontajnerov vidí najmä v tom, že sú hotové, položia
sa na určené miesto a nemusí sa budovať nijaká stavba. O kontajneroch ale hovorí len ako o
jednej z možností
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - pýta sa, koľko stojí jeden kontajner
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že záleží na tom, aký by ten kontajner
bol, pretože sa dajú kúpiť nové aj použité a dajú sa nielen kúpiť, ale aj prenajať. Obytná
plocha jedného kontajnera je 15 m2, dajú sa umiestniť na seba alebo vedľa seba poskladať,
ale vyzýva poslancov, aby navrhli aj iné možné riešenia bytovej otázky
Martina Šalková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, že pre koľkých ľudí je potrebné zabezpečiť
bývanie
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - konkretizuje, že bez strechy nad hlavou zostali dve
početnejšie rodiny, informuje aj o tých občanoch, ktorí sa ubytovali u príbuzných v Lešti,
informuje o Emilovi a vyhrotenej situácii vo vzťahoch. Ďalej informuje aj o ležiacom p.
Bohušovi Berkym a jeho manželke, ako aj o p. Patrikovi Zacharovi, ktorý odišiel bývať
k sestre do Bratislavy
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, koľko z občanov ubytovaných v KD
Ponická Hute je reálne práce schopných a koľkí aj skutočne pracujú
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že pracuje vdova p. Andrea Balogová,
ale tá býva pri sestre v Lešti a nie v KD, dve občianky sú na materskej dovolenke, ich
manželia nevie, či pracujú. Ďalej konštatuje, že ak sa porieši ubytovanie, bude trvať na tom,
aby platili za bývanie nájom. Hovorí o príklade z Popradu, kde si takýto občania platia nájom
+ energie, zmluvu uzatvárajú s Mestským úradom vždy na jeden mesiac. Uvádza, že naši
Rómovia nie sú až takí neprispôsobiví ako inde
Ing. Alena Ježeková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či preplácanie nákladov zo strany OÚ BB
je nejako obmedzené
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že OÚ BB bude náklady preplácať, kým
bude trvať mimoriadna situácia
Bc. Pavol Ondrejko, prednosta OcÚ: - dopĺňa, že OÚ BB nové bývanie preplácať nebude,
preplatia len záchranné práce a likvidáciu zhoreniska, energie KD P. Huta...
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - dáva poslancom ObZ k nahliadnutiu súčasný stav
transparentného účtu, informuje, že jeho výpis bude zverejnený na konci mesiaca. Ďalej
informuje, že použité kontajnery stoja okolo 2 500 EUR – to sú ale kancelárskeho typu, ale
dajú sa zakúpiť aj tzv. sanitárne, kde je umývadlo, toaleta. Opäť vyzýva poslancov, aby
predložili aj nejaké iné návrhy na nové ubytovanie
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - pýta sa na financovanie kontajnerov
a ostatných prác, energií, príp. ďalších kontajnerov na soc. Zariadenia. Žiada odpoveď, že kto
to bude financovať
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že likvidácia zhoreniska prebieha,
aktuálne na mieste ostala suť, ktorá sa môže použiť na vyrovnanie terénu - toto by zaplatila
obec, ale verí v podporu vlády a BBSK. Má informáciu, že túto situáciu už riešili aj poslanci
BBSK a keď bude vedieť o konkrétnej podpore, bude informovať
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či rómski občania pomáhajú pri
asanácii zhoreniska
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že muži pomáhali triediť odpad,
odporúča poslancom ObZ ísť sa pozrieť priamo do KD P. Huta. Ona sama tam chodieva
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takmer každý deň. Na svoju návštevu vopred neupozorňuje a vždy, keď tam príde, je tam
čisto a upratané. Ďalej hovorí, že určite bude potrebné z rozpočtu obce vyčleniť finančné
prostriedky na riešenie tejto mimoriadnej situácie a že je potrebné zvolať príslušné komisie,
aby sa navrhli a prerokovali konkrétne sumy a spôsob financovania
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či kontajnery na ubytovanie sú dočasné
riešenie alebo trvalé
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že bolo by to obcou poskytnuté riešenie
s nájomným, ak nebudú poškodení občania s takýmto spôsobom spokojní, budú si musieť
svoju situáciu riešiť sami
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - apeluje, že týmto občanom treba stanoviť presné
podmienky. Zástupcovia obce budú mať právo ísť ich do nového bývania navštíviť a ak budú
svoje ubytovanie devastovať, dostanú výpoveď. Toto bývanie bude vo vlastníctve obce
a záleží aj na tom, ako budú postavené nájomné zmluvy
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - pýta sa, či nie je problém, že to ubytovanie bude stáť na ich
pozemku a obec bude vlastník
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - odpovedá, že tu problém nevznikne, lebo
kontajner nie je stavba
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - podľa neho je treba spočítať, koľko by to celé vyšlo a aj
vyrátať plochu, aby sa vedelo, koľko ľudí sa tam zmestí
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že dá urobiť cenové ponuky viacerým
firmám
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - pýta sa na možnosť využitia sociálnych bytov
v Banskej Bystrici
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že takouto možnosťou sa ešte
nezaoberala a prosí p. Piarovú, aby zohnala bližšie informácie, resp. konštatuje, že sa popýta
na Mestskom úrade sama
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - konštatuje, že platenie za nájom bude problém,
pretože podľa neho u tejto komunity je platenie všeobecne problém
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že pokiaľ vie, tak problém s platením za
energie u týchto občanov nebol a už splácajú aj dlhy na poplatku za PDO
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, že ak im obec dá k dispozícii hotové
bývanie, nevznikne problém s platením, resp. s neplatením
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - konštatuje, že všetko je to o zmluvách, ako sa
postavia
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - tvrdí, že s občanmi, ktorí prišli o strechu nad hlavou,
sa treba stretnúť a vykonzultovať si, či vôbec a aké ubytovanie chcú, a s akými podmienkami
by súhlasili
-poslanci zhodne konštatujú, že s týmto riešením súhlasia, nakoľko vo vzniknutej situácie
a v rámci všetkých okolností to bolo jediné možné riešenie
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - žiada o zistenie cenových ponúk na obytné
kontajnery
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - informuje, že starší a kompletne zariadený mobilný dom
stojí cca 10 000 EUR. Takýto dom je potiahnuteľný za traktorom, 36 až 40 m2 je obytná
plocha toho väčšieho, ale sú aj menšie. Mobilné domy bývajú štandardne trojizbové a sú tam
aj sociálne zariadenia
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: – informuje, že bude pracovať na získavaní
jednotlivých cenových ponúk, ktoré bude posielať poslancom priebežne
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Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - pýta sa na dotaz, ktorý dostala od občanov, a síce
že kto bude financovať využívanie KD P. Huta týmito občanmi
Bc. Pavol Ondrejko, prednosta OcÚ: - informuje, že OÚ BB, Odbor krízového riadenia
preplatí energiu a vodu, ale momentálne ešte nevie povedať, či v plnej výške
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - konštatuje, že od občanov počul rôzne názory na
ubytovanie týchto ľudí v KD, ako aj na im poskytovanú pomoc
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - navrhuje, že skôr, ako sa začne čokoľvek vybavovať, treba
sa s týmito občanmi stretnúť a zistiť, akú majú predstavu, čo chcú a potrebujú a či by boli
ochotní platiť a pod.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - navrhuje zvolať pracovné stretnutie poslancov
ObZ s týmito občanmi, pričom by ich navštívili priamo v KD P. Huta
Ing. Alena Ježeková, poslankyňa ObZ: - konštatuje, že podľa nej je potrebné ísť na
stretnutie s týmito občanmi už s konkrétnymi návrhmi
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - apeluje na poslancov, že akékoľvek riešenie
treba dobre zvážiť a nezabúdať ani na fakt, že KD P. Huta sa bude búrať. Túto situáciu treba
riešiť veľmi rýchlo a upozorňuje, že dodacia doba na kontajnery ani na mobilné domy nie je
taká rýchla
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - informuje, že pri použitých mobilných domoch je dodacia
doba cca 2 týždne
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - prosí poslanca ObZ Ladislava Šteca, aby zistil
podrobné informácie o mobilných domoch a rozposlal ich všetkým poslancom. Ďalej
navrhuje urobiť poradu poslancov ObZ o vzniknutej situácii s následným stretnutím
s rómskymi občanmi v KD Ponická Huta a zároveň poslancom oznamuje, že do KD sa môžu
ísť pozrieť kedykoľvek.
-

poslanci súhlasia s poradou i so stretnutím, spoločný termín sa dohodne
v najbližších dňoch

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Informatívnu správu starostky obce o mimoriadnej situácii v obci Poniky.
B)
Požiadalo
Starostku obce informovať poslancov obecného zastupiteľstva o výške finančných
prostriedkov získaných z vyhlásenej zbierky a výdavkoch vynaložených na riešenie
vzniknutej situácie.
Hlasovanie: 5/0/0
K bodu č. 5 Projekt Multifunkčné ihrisko Ponická Huta v rámci výzvy „Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
Po informovaní poslancov obecného zastupiteľstva prostredníctvom e-mailu obec
začala prípravné práce na vypracovanie projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o
poskytnutie v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej
infraštruktúry“. Vyhlasovateľom výzvy je Fond na podporu športu.
Účel podpory:
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Finančný príspevok na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a
modernizácii športovej infraštruktúry (ďalej len „príspevok“), a to za účelom utvárania
priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu
Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej
verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.
Cieľ výzvy:
Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v SR, zlepšenie technickej
úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na
realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie SR, vrcholového športu, športu mládeže,
športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej
infraštruktúry
Športovú infraštruktúru, na ktorej výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu sa má
príspevok poskytnúť, nesmie využívať výhradne jeden používateľ – športovec alebo
športový klub. Využívanie športovej infraštruktúry inými používateľmi - športovcami alebo
športovými klubmi musí každoročne predstavovať aspoň 20 % celkovej skutočnej časovej
kapacity využitia športovej infraštruktúry.
Dátum vyhlásenia: 15. 11. 2021
Predkladanie projektov: 15. 12. 2021 – 31. 01. 2022
Alokácia: 20 000 000 EUR
Oprávnené výdavky:
Za oprávnené výdavky sa považujú tie, ktoré preukázateľne súvisia s dosahovaním cieľov a
zabezpečovaním aktivít v rámci tejto výzvy a žiadosti úspešného žiadateľa, a to výdavky:
•
na výstavbu a technické zhodnotenie športovej infraštruktúry vrátane nevyhnutného
technického zázemia a hygienického zázemia,
•
na obstaranie majetku, ktorý spĺňa kritériá zaradenia do kapitálových výdavkov a
súvisí s podporovaným účelom (napr. zariadenia nevyhnutne potrebné na prevádzkovanie
športovej infraštruktúry alebo na výkon športu v rámci príslušnej športovej infraštruktúr
•
prestrešenie existujúcej športovej infraštruktúry,
•
rekonštrukcia strechy športovej infraštruktúry,
•
výmena starej palubovky za novú v športovej hale,
•
výmena resp. modernizácia osvetlenia v športovej hale,
•
rekonštrukcia diváckej tribúny pri atletickom štadióne, futbalovom štadióne alebo
inom štadióne,
•
rekonštrukcia alebo výstavba šatne v rámci športovej infraštruktúry,
•
rekonštrukcia bežeckej dráhy
•
stavebný dozor do výšky 1% z oprávnených výdavkov projektu,
•
vybudovanie dlažieb a kúrenia okolo bazéna, prekrytie bazéna, šatne, sprchy,
•
miestne komunikácie ako chodníky v rámci športového areálu len za predpokladu, že
ide o výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu chodníkov, spevnených plôch,
prístupových ciest a parkovacích miest, ktoré sú doplnkovou aktivitou v rámci hlavnej
aktivity projektu výstavby, rekonštrukcie alebo modernizácie športoviska, pričom je táto
doplnková aktivita podmienkou pre vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenia v zmysle
stavebného zákona a pre následné uvedenie športovej infraštruktúry do užívania,
•
rekonštrukcia alebo modernizácia oplotenia len za predpokladu, že ide o doplnkovú
aktivitu k hlavnej aktivite projektu výstavba, rekonštrukcia alebo modernizácia športoviska a
realizácia tohto oplotenia je potrebná na naplnenie cieľa projektu.
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Do oprávnených výdavkov sa na účely spolufinancovania započítava, ak to nevylučujú
pravidlá poskytovania štátnej pomoci, aj:
•
náklady na projektovú prípravu a na vyhotovenie projektovej dokumentácie priamo
súvisiacej s výstavbou/rekonštrukciou/modernizáciou športovej infraštruktúry,
•
prieskumné, geologické a geodetické práce,
•
dopravné a montážne práce,
•
úhrada nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného
príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody
•
úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia a
poradenstvo pri verejnom obstarávaní (bežné výdavky)
•
výdavky na obstaranie pozemku pre výstavbu športovej infraštruktúry, maximálne
však vo výške 10 % z povinného objemu spolufinancovania projektu; hodnota pozemku bude
určená na základe znaleckého posudku, ktorý si dá žiadateľ vypracovať na vlastné náklady.
Vypracovanie žiadosti o NFP a vypracovanie VO na predmet projektu zabezpečuje na základe
objednávky Gemini Group v sume 1920 eur s DPH. Projektovú dokumentáciu s rozpočtom
vypracovala na základe objednávky v sume 1200 eur s DPH firma NR Company.
Spolufinancovanie vo výške 49 377,60 eur vychádza z predpokladanej hodnoty zákazky
123 444 eur s DPH. Konkrétna obstarávacia suma bude upravená podľa výsledkov verejného
obstarávania.
K tomuto zápisu sú samostatne priložené dokumenty:
1. Vzorový priečny rezopohľad A-A
2. Detail osadenia obrubníka a medzistĺpika oplotenia
3. Detail osadenia stĺpika pri minifutbalovej bráne
4. Situácia širších vzťahov
5. Celková situácia stavby
6. Protokol č. 300MM2021
7. Elektrotechnika
8. Technická správa
9. Sprievodná správa a Súhrnná technická správa
10. Pôdorys viacúčelového ihriska s oplotením.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - po prečítaní dôvodovej správy ešte dopĺňa
informáciu, že práve v deň konania tohto rokovania ObZ prišlo na túto stavbu ohlásenie
stavebných úprav
Martina Šalková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či toto ihrisku bude asi také veľké asi ako
v škole
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že áno a podrobne informuje o tom, čím
všetkým bude ihrisko vybavené.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
A.1. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu ,,Multifunkčné ihrisko ,,Ponická
Huta“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja
obce.
A.2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
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A.3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 40 %, z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 49 377,60 Eur.
Hlasovanie: 5/0/0

K bodu č. 6 Rôzne
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce Poniky: - vyjadruje úprimné poďakovanie veliteľovi
DHZO Poniky p. Pavlovi Lomenovi za záchranné práce pri požiari v lokalite Lešť

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Diskusný príspevok starostky obce Poniky Ing. Jany Ondrejkovej ohľadne vyjadrenia vďaky
veliteľovi DHZO obce Poniky p. Pavlovi Lomenovi za prácu a zásah DHZO pri požiari
lokality Lešť v dňoch 30. až 31. 12. 2021.
Hlasovanie: 5/0/0

V závere starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 20. zasadnutí ObZ
obce Poniky.
Zapisovateľka:

Mgr. Jana Turčanová, v. r.

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Katarína Piarová, v. r.

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

Ladislav Štec, v. r.

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

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

Ing. Jana Ondrejková, v. r.

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