ZÁPI S
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo
dňa 15. decembra 2020 v Kultúrnom dome Ponická Lehôtka

Prítomní:
Program:

Podľa prezenčnej listiny
Podľa pozvánky, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu

K bodu č. 1 Otvorenie 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala starostka obce Ing. Jana Ondrejková.
Zasadnutia sa nezúčastnil poslanec ObZ Ing. Stanislav Krajan, ktorý sa ospravedlnil.
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 Mgr.
Katarínu Piarovú a JUDr. Veroniku Poliakovú poslancov a za overovateľov zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Určilo
A.1. Mgr. Janu Turčanovú za zapisovateľku zápisnice
A.2. Mgr. Katarínu Piarovú a JUDr. Veroniku Poliakovú za overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 8/0/0

K bodu č. 3 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Poniky
Poslanci ObZ boli oboznámení s programom 14. rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Poniky, ktorý prítomným predniesla Ing. Jana Ondrejková, starostka obce Poniky.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Program 14. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Poniky.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 4 Informatívna správa o aktivitách starostky obce Poniky
Informatívnu správu o aktivitách starostky obce prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce. Správa v plnom znení tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Informatívnu správu o aktivitách starostky obce Poniky.
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Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - pýta sa poslancov na názor ohľadne vývozu
septikov v réžii OPL, spol. s r. o. , resp. v réžii obce Poniky a kúpy fekálneho vozu
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - vyjadruje súhlas, lebo tieto služby z Banskej
Bystrice sú veľmi drahé a drahá je aj doprava
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - starostka oslovila už aj iných starostov z okolia
a sú tejto myšlienke naklonení, nakoľko by sa mohlo vyvážať pre viacero obcí, pričom
prebiehajú rokovania so spoločnosťou ČOV, a. s., sídliacou v areáli závodu Biotika, a. s.
Slovenská Ľupča, ktorá by tento odpad spracovávala vo svojej čističke
- všetci prítomní poslanci sa vyhlasujú súhlasne a odporúčajú starostke obce ďalej
konať vo veci
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. Dôvodovú
správu k tomuto bodu rokovania predniesla prítomným Ing. Jana Ondrejková, starostka obce,
nakoľko p. Jana Klimová je t. č. v karanténe pre ochorenie COVID-19.
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ – pýta sa, či je novopostavená telocvičňa už
skolaudovaná
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že áno
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - pýta sa, či sa v tejto budove už aj cvičí
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - momentálne nie, nakoľko telesná výchova
v školách nie je kvôli pandémii povolená.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Poniky
ku dňu 21. októbru 2020.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 6 Čerpanie rozpočtu obce Poniky
Dôvodovú správu k čerpaniu rozpočtu obce Poniky prítomným predniesla Božena
Bukvajová, účtovníčka obce Poniky. Správa v plnom znení:
Čerpanie rozpočtu k 30. 11. 2020
Príjmy
Celkové čerpanie rozpočtu v príjmovej časti k tomuto dátumu je vo výške
1 437 697,38 €, čo predstavuje plnenie na 83 %.
Čerpanie bežného rozpočtu je vo výške 1 251 345,73 €, čo predstavuje plnenie na 86
%. Do konca roku 2020 sa očakáva mierny nárast plnenia rozpočtu v príjmovej časti v oblasti
daňových príjmov (daň z pozemkov, bytov, stavieb, daň za psa) a zvýšenie príjmu za
komunálne odpady, nakoľko boli vyexpedované upomienky daňovým dlžníkom. Čerpanie
kapitálového rozpočtu je vo výške 990,-€ a predstavuje príjem finančných prostriedkov (ďalej
len FP) z predaja pozemkov. Plnenie je na 7 %.
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Finančné operácie predstavujú nespotrebované FP z predchádzajúceho roka zo ŠR
a zostatok FP obce z predchádzajúcich rokov, ktoré boli zapojené do rozpočtu z dôvodu
pokrytia výdavkov kapitálového rozpočtu.
Výdaje
Čerpanie rozpočtu vo výdavkovej časti je vo výške 753 725,29 €, čo predstavuje plnenie
na 68 %.
Čerpanie rozpočtu v tomto roku je nižšie z dôvodu celkovej situácie súvisiacej
s epidémiou COVID-19, kde sa viacero naplánovaných zámerov, plánov a akcií
neuskutočnilo, ako aj z dôvodu šetrenia FP zo strany obce.
Čerpanie výdajov bežného rozpočtu k tomuto obdobiu je vo výške 496 910,08 €
a predstavuje plnenie na 64 %.
Čerpanie výdajov rozpočtu v kapitálovej časti je vo výške 256 815,21 € a predstavuje
plnenie na 76 %. Sú tu zahrnuté náklady na telocvičňu vo výške 180 516,95 €, ktorá je už po
kolaudácii a bude zaradená do majetku obce. Ďalej náklady na autobusové zastávky vo výške
4 560,- € a náklady na nákup pozemku a nehnuteľnosti (KZ p. Prostredníková) potrebných pre
vybudovanie prístupovej cesty pre IBV Poľná vo výške 70 066,- € (vrátane poplatku na
katastri). V tejto časti rozpočtu je otvorená investičná položka „Chodník Dolná ulica“, kde
náklady v tomto roku predstavovali sumu 1 672,26 €.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Čerpanie rozpočtu ku dňu 30. 11. 2020.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 7 Návrh finančného rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 až
2023
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania predniesla prítomným p. Božena
Bukvajová, účtovníčka obce Poniky. Dôvodová správa spolu so stanoviskom hlavného
kontrolóra obce Poniky tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Ing. Alena Ježeková, poslankyňa ObZ: – hovorí o stanovisku Komisie financií a správy
majetku pri ObZ k tomuto návrhu a upozorňuje na chybu v položke „daň za psa“
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - ďakuje za upozornenie, chyba bude účtovníčkou
obratom odstránená
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: – pýta sa, koľko financií je momentálne na
účte obce, ako aj na rezervnom účte
Božena Bukvajová, účtovníčka obce: – orientačne odpovedá, že cez 100 tisíc EUR a na
rezervnom účte je toľko prostriedkov, koľko bolo podané ako informácia na poslednom
rokovaní ObZ
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
A.1 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Poniky k návrhu rozpočtu obce Poniky na roky
2021, 2022, 2023.
A.2 Stanovisko Komisie financií a správy majetku k návrhu rozpočtu obce Poniky na roky
2021, 2022, 2023.
B)
Schválilo
Rozpočet obce Poniky na rok 2021.
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C)
Zobralo na vedomie
Návrh rozpočtu obce Poniky na rozpočtové obdobia 2022, 2023.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 8 Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Dôvodovú správu k bodu č. 8 rokovania ObZ prítomným predniesla v mene p. Jany
Klimovej, hlavnej kontrolórky obce Poniky starostka obce Poniky. Správa tvorí samostatnú
prílohu tohto zápisu.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje bližšie hlavne o kontrole v ZŠ s MŠ
Poniky, zistené nedostatky už boli odstránené, hovorí aj o tom, že napr. škola bola
upozornená, že externá firma nesmie mať účtovné doklady počas celého roka, ale to už si p.
riaditeľka vykomunikovala s p. Hýblovou.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce Poniky.
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu č. 9 Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2021
Dôvodovú správu k bodu č. 8 rokovania ObZ prítomným predniesla v mene p. Jany
Klimovej, hlavnej kontrolórky obce Poniky starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
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 2020. 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.
Starostka odporučila Obecnému zastupiteľstvu v Ponikách prerokovať a schváliť
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poniky na I. polrok 2021 a poveriť
hlavného kontrolóra na výkon kontroly so schváleným plánom kontrolnej činnosti na rok
2021.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - pýta sa, či poslanci majú nejaké iné návrhy na
vykonanie kontroly
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - odpovedá za všetkých, že momentálne nie,
ak bude treba, podajú návrhy na vykonanie kontroly v čase aktuálnosti.
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Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poniky na I. polrok 2021.
B)
Poverilo
Hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti na I. polrok 2021.
Hlasovanie: 8/0/0
Bod č. 10 Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Podbod č. 10.1 Žiadosť o odpredaj časti pozemku v prospech Ing. Miriam Turianskej,
trvale bytom Timravy 8, Banská Bystrica
Dôvodovú správu k bodu č. 10, podbod 10.1 rokovania predniesla prítomným Ing.
Jana Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
A.
Žiadateľ: Miriam Turianska, Timravy 8, Banská Bystrica
Pozemok:
- časť pozemku KN „E“ 8582/1 – ostatná plocha, vedený na LV č. 2510
Kat. územie: Poniky
Účel: majetkovoprávne vysporiadanie užívaného pozemku
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 26. 11. 2020
neodporučila odpredaj pozemku, z dôvodu, že v tejto lokalite prebiehajú prípravy projektovej
dokumentácie k plánovanej IBV. Prístupová cesta a inžinierske siete k plánovanej IBV sa
nachádzajú v blízkosti pozemku o odpredaj ktorého žiada žiadateľka.
B. Neschválenie odpredaja:
Žiadateľka podala dňa 16. 11. 2020 na obec Poniky žiadosť o odpredaj časti pozemku
parc. č. KN „E“ 8582/1, vedený na LV č. 2510 v rámci majetkovoprávneho vysporiadania
užívaného pozemku. Žiadateľka je vlastníčkou rodinného domu s. č. 148, sit. na pozemku
parc. č. KN „C“ 431, ktorý priamo susedí s časťou pozemku o odpredaj ktorého požiadala.
V zmysle vyjadrenia Komisie životného prostredia bude žiadosť po predložení projektovej
dokumentácie infraštruktúry IBV bude posúdená opätovne, aby odkúpenie pozemku
nekolidovalo so záujmami obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Žiadosť Ing. Miriam Turianskej, trvale bytom Timravy 8, Banská Bystrica o odpredaj
pozemku
- časť pozemku parc. č. KN „E“ 8582/1 – ostatná plocha, vedený na LV č. 2510.
B)
Neschválilo
Odpredaj časti pozemku parc. č. KN „E“ 8582/1 – ostatná plocha, vedený na LV č. 2510.
Hlasovanie: 8/0/0
Bod č. 10 Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
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Podbod č. 10.2 Žiadosť o odpredaj pozemkov v prospech Mareka Giertla s manž.
Katarínou, trvale bytom Ponická cesta 3/2, Poniky-Ponická Lehôtka
Dôvodovú správu k bodu č. 10, podbod 10.2 rokovania predniesla prítomným Ing.
Jana Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
A.1.
Žiadateľ: Marek Giertl a manž. Katarína, trvale bytom Ponická cesta 3/2, Poniky-Ponická
Lehôtka
Pozemky:
- parc. č. KN „C“ 1156/9 o výmere 199 m2 – trvalý trávny porast
Výmera: 199 m2
Kat. územie: Poniky
Ulica: ulica Ponická cesta
Účel: odpredaj pozemku priamo susediaci s pozemkami, ktoré vlastní podľa LV 307 žiadateľ
v 1/2.
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 26. 11. 2020
odporučila odpredaj pozemku.
Komisia financií a správy majetku dňa 24. 04. 2019 navrhla cenu vo výške 10 € za 1
2
m.
Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadatelia dňa 24. 11. 2020 podali na obec Poniky žiadosť o odpredaj predmetného
pozemku v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku priamo susediaceho
s pozemkov vo vlastníctve žiadateľa Mareka Giertla v podiele ½. Predmetom predaja je
pozemok nachádzajúci sa 1152/3 a 1152/5 a 1154 pri pozemkoch parc. ktoré sú podľa LV č.
307 vedené v ½ polovici na Mareka Giertla a v ½ na Annu Giertlovú, matku žiadateľa.
V roku 2013 Obecné zastupiteľstvo obce Poniky uznesením č. 225/2013, bod. 4.4., písm. b)
zo dňa 13. 02. 2013 predbežne schválilo odpredaj časti pozemkov 3145/1 a 8619 a v bode c)
odporučilo vypracovať geometrický plán. Po vypracovaní geometrického plánu dňa 18. 02.
2015 požiadali o odpredaj zameraných pozemkov. Obec Poniky im dňa 4. 3. 2015
odpovedala, že ich žiadosť nebude preložená na prerokovanie do obecného zastupiteľstva,
nakoľko sa bude posudzovať využiteľnosť týchto pozemkov. Do dnešného dňa nedošlo
k posúdeniu využiteľnosti týchto pozemkov.
Žiadatelia pozemok obhospodarujú. Z dôvodu malej výmery by náklady na
vypracovanie znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž a dražbu prevyšovali
kúpnu cenu pozemku.
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: Marek Giertl a manž. Katarína, trvale bytom Ponická cesta 3/2, Poniky-Ponická
Lehôtka
Pozemky:
- parc. č. KN „C“ 1156/9 o výmere 199 m2 – trvalý trávny porast
Výmera: 199 m2
Kat. územie: Poniky
Ulica: ulica Ponická cesta
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Účel: odpredaj pozemku priamo susediaci s pozemkami, ktoré vlastní podľa LV 307 žiadateľ
v 1/2.
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 26. 11. 2020
odporučila odpredaj pozemku.
Komisia financií a správy majetku dňa 24. 04. 2019 navrhla cenu vo výške 10 € za 1
m2 .
Navrhovaná cena: 1990 eur (10 eur/m2).
Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu – predaja nehnuteľností bol schválený v bode A.1.
Žiadatelia dňa 24. 11. 2020 podali na obec Poniky žiadosť o odpredaj predmetného
pozemku v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku priamo susediaceho
s pozemkov vo vlastníctve žiadateľa Mareka Giertlyho v podiele ½. Predmetom predaja je
pozemok nachádzajúci sa 1152/3 a 1152/5 a 1154 pri pozemkoch parc. ktoré sú podľa LV č.
307 vedené v ½ polovici na Mareka Giertlyho a v ½ na Annu Giertlovú, matku žiadateľa.
V roku 2013 Obecné zastupiteľstvo obce Poniky uznesením č. 225/2013, bod. 4.4., písm. b)
zo dňa 13. 02. 2013 predbežne schválilo odpredaj časti pozemkov 3145/1 a 8619 a v bode c)
odporučilo vypracovať geometrický plán. Po vypracovaní geometrického plánu dňa 18. 02.
2015 požiadali o odpredaj zameraných pozemkov. Obec Poniky im dňa 4. 3. 2015
odpovedala, že ich žiadosť nebude predložená na prerokovanie do obecného zastupiteľstva,
nakoľko sa bude posudzovať využiteľnosť týchto pozemkov. Do dnešného dňa nedošlo
k posúdeniu využiteľnosti týchto pozemkov.
Žiadatelia pozemok obhospodarujú. Z dôvodu malej výmery by náklady na
vypracovanie znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž a dražbu prevyšovali
kúpnu cenu pozemku.
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.
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či je to pozemok pri ich dome
smerom k potoku
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - predkladá prítomným na nazretie geometrický plán
a podrobne vysvetľuje umiestnenie pozemku
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - ešte bližšie vysvetľuje umiestnenie pozemku
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - informuje, že bol požiadaný p. Giertlym, aby predniesol na
rokovaní ObZ, že namieta výšku sumy a žiada o jej prehodnotenie, konkrétne o jej zníženie
Miroslav Šávolt, poslanec ObZ: - táto cena je schválená ObZ a je daná pre všetkých
rovnako
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - tiež sa prikláňa k stanovenej sume, pretože by to nebolo
spravodlivé voči ostatným kupujúcim občanom
-

poslanci sa súhlasne všetci vyjadrili, že sumu nezmenia, nakoľko je daná pre všetkých
rovnako a bola schválená uznesením ObZ

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
A.1. spôsob prevodu nehnuteľností novovytvoreného pozemku:
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- parc. č. KN „C“ 1156/9 o výmere 199 m2 – trvalý trávny porast
vytvorený geometrickým plánom č. 32010087-59/2014 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 30. 11. 2020, na internetovej stránke
obce Poniky dňa 30. 11. 2020 a zvesený z úradnej tabule dňa 15. 12. 2020 a z internetovej
stránky dňa 15. 12. 2020.
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“ 1156/9 o výmere 199 m2 – trvalý trávny porast vytvorený geometrickým
plánom č. 32010087-59/2014 v prospech žiadateľov Mareka Giertlyho a manž. Kataríny,
trvale bytom Ponická cesta 3/2, Poniky-Ponická Lehôtka za kúpnu cenu 10 €/m2, a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom predaja je pozemok nachádzajúci sa 1152/3 a 1152/5 a 1154 pri pozemkoch parc.
ktoré sú podľa LV č. 307 vedené v ½ polovici na Mareka Giertlyho a v ½ na Annu Giertlovú,
matku žiadateľa. Žiadatelia pozemok obhospodarujú. 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 199 m2 predstavuje sumu celkom 1990 €.
Hlasovanie: 7/0/1
-zdržal sa poslane ObZ p. Ladislav Štec
Bod č. 10 Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Podbod č. 10.3 Žiadosť o odpredaj časti pozemku v prospech Anny Fraňovej, trvale
bytom Kalinčiakova 10, Banská Bystrica
Dôvodovú správu k bodu č. 10, podbod 10.3 rokovania predniesla prítomným Ing.
Jana Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
A.
Žiadateľ: Anna Fraňová, trvale bytom Kalinčiakova 10, Banská Bystrica
Pozemok:
- časť pozemku KN „C“ 262/13 – ostatná plocha, vedený na LV č. 548
Kat. územie: Poniky
Účel: majetkovoprávne vysporiadanie užívaného pozemku
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 26. 11. 2020
odporučila predbežne schváliť odpredaj pozemku so zameraním pozemku min. 2 metre od
hranice telesa miestnej komunikácie.
B. Predbežné schválenie odpredaja:
Žiadateľka podala dňa 18. 11. 2020 na obec Poniky žiadosť o odpredaj časti pozemku
parc. č. KN „E“ 262/13, vedený na LV č. 548 v rámci majetkovoprávneho vysporiadania
užívaného pozemku. Žiadateľka je vlastníčkou pozemkov parc. č. KN „C“ 262/11 a 259,
pričom pozemok KN „C“ 262/11 priamo susedí s časťou pozemku KN „C“ 262/13. Časť
pozemku KN „C“ 262/13 bude tvoriť súčasť prístupovej komunikácie k plánovanej výstavbe
rodinného domu.
C. Odporučenie
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Nakoľko žiadateľka má záujem odkúpiť časť pozemku KN „C“ 262/13, ktorý má
celkovú výmeru 2675 m2 je potrebné geometrickým plánom odčleniť požadovanú časť
pozemku.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - vysvetľuje podrobnejšie, že problém s pozemkami,
ktoré tvoria prístup k rodinným domom, majú viacerí ich majitelia, je to dlhodobý a stály
problém v našej obci
Miroslav Šávolt, poslanec ObZ: - vysvetľuje bližšie situáciu okolo predmetného pozemku.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Žiadosť Anny Fraňovej, trvale bytom Kalinčiakova 10, Banská Bystrica o odpredaj pozemku
- časť pozemku parc. č. KN „C“ 262/13 cca o výmere 50 m2 – ostatná plocha, vedený na LV
č. 548.
B)
Predbežne schválilo
Odpredaj časti pozemku parc. č. KN „C“ 262/13 cca o výmere 50 m2 – ostatná plocha, vedený
na LV č. 548.
C)
Odporučilo
Žiadateľke dať vyhotoviť geometrický plán so zameraním pozemku s hranicou minimálne 2
m od telesa miestnej komunikácie. Až po predložení geometrického plánu bude ObZ obce
Poniky žiadateľke odsúhlasený odpredaj predmetného pozemku.
Hlasovanie: 8/0/0
Bod č. 10 Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Podbod č. 10.4 Žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena v prospech Márie
Mikušovej, trvale bytom Moskovská 48, Banská Bystrica
Dôvodovú správu k bodu č. 10, podbod 10.4 rokovania predniesla prítomným Ing.
Jana Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
A.
Žiadateľ: Mária Mikušová, trvale bytom Moskovská 48, Banská Bystrica
Pozemok:
- časť pozemku KN „E“ 8612/1 – ostatná plocha, vedený na LV č. 548
Kat. územie: Poniky
Účel: zriadenie vecného bremena
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 26. 11. 2020
odporučila schváliť zriadenie vecného bremena pre uloženú inžiniersku sieť na časť parcely
KN „E“ 8612/1.
B. Schválenie
Žiadateľka podala dňa 13. 11. 2020 na obec Poniky žiadosť o súhlas na zriadenie
vecného bremena spolu s geometrickým plánom č. 32010087-30/2020. Jedná sa o zriadenie
vecného bremena „in rem“ na priznanie práva uloženia, vstupu za účelom rekonštrukcie
a opráv inžinierskej siete – elektrická prípojka. Nová elektrická prípojka bola realizovaná
v rámci právoplatného stavebného povolenia a povolenia na rozkopávku miestnej
komunikácie.
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Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - vysvetľuje podrobne situáciu okolo plánovanej
elektrickej prípojky, pre obec to neznamená žiadne obmedzenie, jedná sa len o právo prístupu,
keby sa na prípojke niečo pokazilo, pretože pozemok stále ostáva vo vlastníctve obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena v prospech Márie Mikušovej, trvale bytom
Moskovská 48, Banská Bystrica na pozemku parc. č. KN „E“ 8612/1 vedenom na LV č. 548.
B)
Schválilo
Zriadenie vecného bremena „in rem“ na priznanie práva uloženia, vstupu za účelom
rekonštrukcie a opráv inžinierskej siete – elektrická prípojka v prospech Márie Mikušovej,
trvale bytom Moskovská 48, Banská Bystrica na pozemku parc. č. KN „E“ 8612/1 vedenom
na LV č. 548.
C)
Odporučilo
Starostke obce konať vo veci podpisu zmluvy o zriadení vecného bremena.
Hlasovanie: 8/0/0

Bod č. 11 Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 4/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dôvodovú správu k predmetnému podbodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Návrh VZN tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu. Správa
v plnom znení:
Predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Ponikách Všeobecne záväzné nariadenie obce
Poniky č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Za účelom dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu v oblasti odpadového hospodárstva
v nasledujúcich rokoch bolo navrhnuté v predkladanom VZN zvýšenie poplatku za
komunálny odpad v § 22 ods. 1 písmeno b) suma pri nezavedenom množstvovom zbere
0,0631 € za osobu a kalendárny deň.
Koeficient pre právnické osoby je v návrhu v § 22 ods.3 ponechaný v pôvodnom znení
je však na rozhodnutí poslancov či sa aj tento koeficient zvýši.
Pre informáciu uvádzam znenie § 12 zákona č. 79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 12 ods. 3 znie: Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k ním
smerujúce sú povinné plniť osoby v nasledujúcom poradí
a/ držiteľ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpadom vykonáva, ak je známy, alebo
b/ posledný známy držiteľ odpadu.

V nasledujúcej tabuľke ukazujeme na narastajúci schodok za posledné roky:
Rok
Príjmy za KO v Eur Výdavky za odvoz
Rozdiel
KO v Eur
/schodok/
2013
28 714,42 Eur
36 948,52 Eur
8 234,10 Eur
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2014
2015
2016
2020

28 053,84 Eur
29 986,43 Eur
31 661.27 Eur
zaplatené obyvatelia

36 828,25 Eur
40 837.61 Eur
40 667,45 Eur
42 942,00 Eur

8 774,41 Eur
10 851,18 Eur
9 006,18 Eur
9 891,00 Eur

25 794,00 Eur
nezaplatené
obyvatelia
4 826, 00 Eur
zaplatené PO
1 918, 00Eur
Drobné
stavebné
odpady
513,00 Eur
predpokladané
príjmy spolu (keby
všetci
zaplatili
nedoplatok )
33 051,00 Eur
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - hovorí o konkrétnych rozdieloch výdaju a príjmu
za odvoz odpadov za posledné roky, obec nesmie byť v rámci týchto položiek v strate, ale ani
v zisku, tento stav musí byť vyrovnaný
Ing. Alena Ježeková, poslankyňa ObZ: - informuje prítomných o návrhu Komisie financií
a správy majetku pri ObZ o znížení sumy pri FO na 0,06 EUR oproti sume navrhnutej vo
VZN 0,0631 EUR, čo predstavuje sumu 21,90 EUR na osobu/kalendárny rok, taktiež komisia
navrhla zvýšiť poplatok za PDO aj pre právnické osoby, nakoľko toto v návrhu VZN zahrnuté
nebolo
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - pýta sa na akú sumu navrhujú zvýšiť pre právnické
osoby, lebo tam je množstevný zber
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - 0,043 by bola nová sumu pre právnické osoby na
množstevný zber
Ing. Alena Ježeková, poslankyňa ObZ: - predpokladajú, že ľudia začnú kompostovať
a nebudú také náklady na odvoz odpadov, najmä zeleného odpadu
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - hovorí o novej firme na odvoz špecifických druhov
odpadu (elektronický a pod.), ktorý by vyvážali aj tento odpad. Recyclogroup vypovedal obci
zmluvu a teraz sa rieši nová zmluva s firmou E-cycling, obec musí takúto zmluvu mať
Miroslav Šávolt, poslanec ObZ: - navrhuje schváliť tak, ako to bolo pôvodne navrhnuté,
lebo ak sa schváli menej, tak obec bude tak či tak v strate, aj hlavná kontrolórka na poslednom
rokovaní ObZ predmetnú problematiku ozrejmila a vysvetlila, že obec nemôže byť v strate
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - pýta sa, ako sa vymáhajú tieto poplatky od neplatičov
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že najskôr neplatič obdrží výzvu a keď
dlžobu neuhradí, nastupuje exekučný titul
Alena Ježeková poslankyňa ObZ: - pýta sa, či nebude obec potom v zisku, ak sa zvýši
predmetný poplatok aj fyzickým aj právnickým osobám
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že nie, nakoľko výsledná suma za rok
bola pri návrhu VZN vypočítaná aj s ohľadom na zvýšenie poplatku pre právnické osoby.
Ďalej informuje, že najviac financií obec vynakladá za vývoz kuka nádob
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Bc. Pavol Ondrejko, prednosta OcÚ: - vysvetľuje, za čo všetko sa firme Marius Pedersen
platí. Nie je to len za samotný vývoz, ale aj za množstvo či uskladnenie.
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - súhlasí s návrhom Miroslava Šávolta
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - pýta sa, či firma Marius Pedersen postrehne napr. to, či je
konkrétna kuka nádoba plná iba do polovice
Bc. Pavol Ondrejko, prednosta OcÚ: - podľa vykonaných analýz 40 percent obsahu kuka
nádoby bol biologický odpad, množstvo odpadu sa odrazí iba v celom aute a nie
v konkrétnom počte kuka nádob, treba neustále apelovať na to, aby občania čím viac
separovali, tým sa nezníži suma za vyvezené kuka nádoby, ale za množstvo odpadu, ako
aj poplatok za uskladnenie
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - informuje, že naposledy sa zvyšoval poplatok za PDO
v roku 2015
Miroslav Šávolt, poslanec ObZ: - konštatuje, že suma 10 000 EUR, ktorú obec na vývoz
odpadov dopláca, by sa dala využiť aj inde
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - tvrdí, že keď sa občania nenaučili doteraz
separovať, už to pôjde ťažšie
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že tieto poplatky zvyšujú aj okolité
obce, lebo aj oni doplácajú. Ďalej konštatuje, že ako starostka obce už vlani navrhla zvýšenie
týchto poplatkov, ale poslanci sa vyjadrili záporne
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: – navrhuje vykonať znova analýzu kuka nádob
a informovať o nej občanov
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - tvrdí, že teraz nikto nemôže s určitosťou povedať, či po
zvýšení poplatku začnú občania viac separovať
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ - navrhuje ponechať pôvodnú sumu tak, ako bola
navrhnutá do nového VZN
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - tvrdí, že celý systém separovania je založený
predovšetkým na prístupe ľudí
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - navrhuje, že treba občanov intenzívne
informovať aj o tom, že aj kompostér dostali zadarmo, možno by bolo dobré urobiť aj nejaké
informačné video. Treba ich informovať, že suma za kompostér je 25 EUR, čo predstavuje
viac ako ročnú úhradu poplatku za PDO za jednu fyzickú osobu
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s úpravou § 22, bod 1, písm. a)
v nasledovnom znení: „Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka pri zavedenom množstevnom zbere
0,043 eur za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov“.
Hlasovanie: 8/0/0
Bod č. 12 Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 5/2020 o zákaze používania
alkoholických nápojov na vymedzených a verejne prístupných miestach
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Návrh predmetného VZN tvorí samostatnú prílohu tohto
zápisu. Správa v plnom znení:
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Obec Poniky na základe § 2 ods. 2 zák. č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
navrhla predkladané VZN.
Jeho účelom je zákaz predávania, podávania a požívania alkoholických nápojov na
verejných priestranstvách a výnimky z tohto zákazu.
Obec tým chce zabrániť konzumácii alkoholu na miestach na to nevhodných.
Konzumácia alkoholu a zoskupovanie ľudí pri takejto konzumácii má za následok aj ďalšie
sociálno-patologické javy v obci ale tiež znečisťovanie verejných priestranstiev a pod.
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - pýta sa na priestor, ktorého sa toto VZN
predovšetkým týka
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že verejné priestranstvá máme presne
zadefinované a cituje ich z VZN, ktoré je na to určené a kde sú vymenované
Ing. Alea Ježeková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či je tam zahrnutý aj park na ulici Do Hája
a jeho priľahlé okolie
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že áno, pričom vysvetľuje presne aj
rozmedzie danej parcely
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, aké budú následky za porušenia
ustanovení tohto VZN
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - cituje prítomným z VZN tú časť, kde sú uvedené
sankcie aj postup ich uplatňovania
Miroslav Šávolt, poslanec ObZ: – pýta sa, či sú v blízkosti parku na ulici Do Hája
nainštalované aj kamery
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že áno a aj upresňuje, kde sú
umiestnené
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - navrhuje poslať p. Škamlovej, majiteľke potravín na
ulici Do Hája upozorňovací list a priložiť jej aj toto VZN
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - podľa neho toto nepomôže zamedzeniu požívania alkoholu
pred týmto obchodom
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje prítomných, že ako poslanci ObZ môžu
riešiť ako volení zástupcovia túto situáciu aj osobne a môžu každého narušiteľa napomenúť
a nahlásiť obci. Uvádza tiež, že predaj alkoholu je umožnený a podnikateľ už nezodpovedá za
to, kde ho kto vypije
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - znova apeluje, aby sa všetkým predajcom potravín
v našej obci poslal list, napr. aj preto, aby si svoju činnosť tiež trošku prispôsobili v súlade
s týmto VZN
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - súhlasí a prisľúbi, že sa upozornia všetky predajne
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - konštatuje, že obchodník predajom alkoholu a jeho
požívaním v blízkosti priestorov predajní neporuší toto VZN
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že ale fyzická osoba áno
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - navrhuje dať tabuľu napr. s informáciami o pokute
najmä k potravinám Škamlová, nakoľko sú tam nepríjemnosti aj s vykonávaním potrieb
podgurážených občanov, taktiež je nevhodné ich zoskupovanie a požívanie alkoholu napr.
v nedeľu o jedenástej, keď idú ľudia z a do kostola
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - žiada, aby sa do listu pre p. Škamlovú dal aj návrh na
zrušenie lavičky pred obchodom, alebo apelovať na podnikateľku, nech si vyžiada povolenie
na toto sedenie, ale aj s mobilným WC, tečúcou vodou a pod.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - upozorňuje aj na fakt, že tých ľudí tam býva aj
viac ako 6, čo je v čase pandémie vysoko rizikové.
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Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 5/2020 o zákaze používania alkoholických
nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach.
Hlasovanie: 8/0/0
Bod č. 13 Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 6/2020 o určení 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. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Návrh predmetného VZN tvorí samostatnú prílohu tohto
zápisu. Správa v plnom znení:
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.

Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - informovala prítomných, že oslovila členov
Komisie školstva pri ObZ, aby sa k predmetnému návrhu VZN vyjadrili e-mailom, potom
konzultovala návrh s p. starostkou, ktorá jej podrobne vysvetlila, prečo sa poplatok navyšuje
a čo v ňom bude zahrnuté
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informovala, že tento prevádzkový poplatok je
stanovený v zmysle príslušného zákona a je určený na revízie, materiál, pomôcky a pod., teda
na všetko, čo je potrebné k prevádzke MŠ ako takej
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - konštatuje, že má vedomosť o škôlkach,
kde je tento poplatok 40 až 50 eur mesačne a to už dávno
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Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že vie o škôlkach, kde bol tento
poplatok navrhnutý až na sumu 300 eur mesačne
Ing. Alena Ježeková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či je do tohto poplatku zahrnutá aj suma
za stravu
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - odpovedá, že nie, tento poplatok je určený
zvlášť. Ďalej apeluje na p. starostku, aby bol v MŠ Poniky zabezpečený dostatok hračiek,
pretože má poznatky od rodičov, že niektoré hračky chýbajú, resp. nie je ich dostatok pre
všetky deti
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že bola viackrát v MŠ a tvrdí, že
podľa toho, čo videla, hračiek je dostatok
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - ako poslanec aj ako otec žiaka MŠ vyslovuje kritiku
k niektorým aspektom fungovania MŠ. Stáva sa, že deťom nezvýšia výkresy a kresliace
potreby a dosť často sa to v poslednom čase opakuje. Hovorí o období odvtedy, ako je žiakom
MŠ jeho syn. Po dva aj pol roku sa mu nepáči fungovanie škôlky, všetka česť patrí učiteľkám,
ktoré učia, ale je kritický na manažment. Deti podľa neho poznajú kostoly v dedine, ihrisko
a dvakrát do roka idú na veľké ihrisko. Za dva aj pol roka boli na jednom výlete, kde bol
problém s autobusom, údajne bolo povedané, že výlety už v MŠ organizovať nebudú a bol to
posledný výlet. On už bol na viacerých sedeniach, kde ponúkal aj veci, ktoré by vedel
zabezpečiť, napr. návštevu dopravného ihriska, pričom by to všetko vybavil zadarmo.
Odvtedy sa už trikrát pýtal p. Berčíkovej, no odpoveď nedostal. Hovorí o možnostiach našej
obce, odborníkoch, ktorých tu máme na prednášky a podobne. Chce vidieť, že škôlka už
konečne bude aj prínosná. Tvrdí, že si to myslia viacerí rodičia, ale sa boja ozvať.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - apeluje, že netreba sa báť vyjadriť a ani sťažovať,
už sa jedna sťažnosť aj riešila, kedy konkrétne sa ňou zaoberala okrem nej aj poslankyňa ObZ
Mgr. Katarína Piarová. Sťažnosť boli prešetriť v MŠ osobne. Rodičia sa sťažujú napr. na
vstup do triedy cez spálňu. Hračky sú podľa nej v poriadku, ak je problém s výtvarnými
potrebami, sľubuje pomoc pri ich zabezpečení. Súhlasí, že treba vyvíjať aj nejaké aktivity,
ako sú realizované v súčasnosti.
Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka ZŠ s MŠ Poniky: - tvrdí, že je na škodu veci, že sa
tieto pripomienky nedostali k nej, myslí si, že by sa takéto informácie mali dostávať najskôr
k nej a nie k predsedníčke Komisie školstva, lebo je aj jej snahou, aby škôlka napredovala. Ak
už ani po interpelácii na ňu osobne nenastane v MŠ náprava, nech sa rodičia sťažujú aj p.
starostke, ale treba ísť najprv za riaditeľkou a otvorene komunikovať s ňou.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odporúča, nech p. riaditeľka zlepší komunikáciu
s p. Berčíkovou, zástupkyňou pre MŠ.
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - informuje, že podnet od p. Farkaša nie je prvý
a ani jediný podnet od rodičov, ale chcela tieto sťažnosti najprv riešiť v Komisii školstva,
keďže boli adresované jej a až potom ísť za p. riaditeľkou
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: – navrhuje, že keď p. Mgr. Katarína Piarová dostane
podnet, môže na zasadnutie Komisie školstva prizvať aj p. riaditeľku a aj p. Berčíkovú,
vydiskutuje sa to vzájomne a zlepší sa celá situácia
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - konštatuje, že mu ide len o zlepšenie situácie a on
bral p. Berčíkovú ako osobu zodpovednú za MŠ. Mrzí ho, že vždy a všetky jeho návrhy ostali
bez odozvy a keďže tento stav už dlhodobo pretrváva, preto sa rozhodol svoje podnety
predniesť priamo na rokovaní ObZ.
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - znova prosí, nech sa nezabúda na deti, ale nech
je dostatok všetkých hračiek a pomôcok pre všetkých rovnako
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - tvrdí, že materiálne veci im podľa jeho vedomosti
vôbec nechýbajú a odporúča peniaze skôr využiť na iné aktivity, ako na nákup hračiek
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Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka ZŠ s MŠ Poniky: - informuje, že chce dať do plánu
vzdelávania aj aktivity, ktoré navrhli poslanci, teda zapojiť našich tunajších odborníkov,
remeselníkov, gazdov a podobne
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - navrhuje osloviť napr. p. Alenu Bukvajovú, ktorá je
chovateľkou koní
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - vyzýva poslancov, že ak budú mať ešte návrh na
nejakú aktivitu, treba ho adresovať rovno p. riaditeľke Janovčíkovej.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 6/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia.
Hlasovanie: 8/0/0
Bod č. 14 Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č.7/2020 o určení výšky príspevku
na činnosť školy a školského zariadenia
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Návrh predmetného VZN tvorí samostatnú prílohu tohto
zápisu. Správa v plnom znení:
Obec ako zriaďovateľ v zmysle § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov určí výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.
V zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určí obec všeobecne
záväzným nariadením :
 výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí,
 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a
podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej je zriaďovateľom
Návrh akceptuje aj Zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.
Uvedené náležitosti sú upravené v návrhu predloženého VZN.
Výška doteraz určených poplatkov sa v § 2 Výška mesačného príspevku za pobyt
dieťaťa materskej škole , bod 1) za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, ktorým
zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno
dieťa mení zo sumy 12 € na sumu 15 €.
Ostatné poplatky ostávajú nezmenené. S uvedeným bola oboznámená aj Komisia
školstva zriadená pri ObZ obce Poniky. Prijatie uvedeného nariadenia nebude mať vplyv na
rozpočet obce Poniky.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 7/2020 o určení výšky príspevku na činnosť
školy a školského zariadenia.
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Hlasovanie: 8/0/0
Bod č. 15 Poverenie na schvaľovanie a následné podpísanie zmlúv o nájme a prenájme
pre riaditeľku ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Vzor predmetného poverenia tvorí samostatnú prílohu
tohto zápisu. Správa v plnom znení:
Obec Poniky v zastúpení starostkou obce poverí riaditeľku Základnej školy
s materskou školou Štefana Žáryho na schvaľovanie a následné podpísanie zmlúv o nájme
a prenájme v zmysle § 6 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z.z. Zákon o štátnej správy v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(11) Obec schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a
o nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorej je
zriaďovateľom. Obec môže poveriť schvaľovaním riaditeľa školy.
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, že či prípadné podnety na
využívanie školských nehnuteľností adresovať na p. riaditeľku
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že áno
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - pýta sa, či sa cenník za užívanie telocvične vie predložiť
na prerokovanie Komisii financií a správy majetku pri ObZ
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje prítomných, že p. riaditeľka už cenník
vypracovala a bude k dispozícii danej komisii
Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka ZŠ s MŠ: - pre subjekty v obci navrhuje dlhodobejšie
zmluvy a zaplatiť dlhodobý prenájom naraz
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - oznamuje, že tento cenník sa predloží aj na
najbližšie rokovanie ObZ
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, na čo všetko sa bude dať využívať
telocvičňa
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - vymenováva jednotlivé športy, na ktoré je
telocvičňa vhodná.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Poverenie riaditeľky Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho Mgr. Márie
Janovčíkovej na schvaľovanie a následné podpísanie zmlúv o nájme a prenájme.
B)
Odporučilo
Starostke obce konať vo veci vydania poverenia.
Hlasovanie: 8/0/0

Bod č. 16 Informatívna správa o hospodárení v Obecnom podniku lesov, spol. s r. o.
Informatívnu správu o hospodárení v OPL, spol. s r. o. Poniky prítomným predniesli
Ing. Peter Matula a Ing. Juraj Piar, konatelia spoločnosti. Správa v plnom znení tvorí
samostatnú prílohu tohto zápisu.
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Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - ako konateľ žiada o odpustenie dlžného nájmu voči obci
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - konštatuje, že vlani sa robila nová nájomná zmluva
a už sa aj znížila suma za kubík dreva a teda nesúhlasí s odpustením nájmu. Podľa nej toto nie
je cesta, už sa urobil vlani dosť veľký ústupok
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - informuje, že hospodárska strata k 31. 12. 2020 bude
okolo 60 tisíc eur. A práve kvôli tomu, že sa nezníži nájom, táto strata tam bude figurovať už
tretí rok po sebe a v podstate v krátkom čase takýto podnik musí vyhlásiť konkurz. Už nie je
možné dosiahnuť kladný hospodársky výsledok, keď kumulovaná strata prekročí základné
imanie. Rezervu na nájom majú z pohľadávok, ale spôsobí to to, že podnik bude mať
negatívny hospodársky výsledok a následkom je vyhlásenie konkurzu.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - pýta sa na možnosť preúčtovania dlžného nájmu
do nového roka
Ing. Juraj Piar, konateľ: - informuje, že už z roku 2019 je podnik obci dlžný nájom 30 tisíc
eur a teraz sa dlh navýši o 60 tisíc eur. Už pri schvaľovaní poslednej nájomnej zmluvy
upozorňoval poslancov ObZ, že táto zmluva nie je dobrá. Podnik je v strate najmä kvôli
prevádzke píly, lebo stredisko les dostalo dotáciu 50 tisíc. Ďalej konštatuje, že cena 23 eur za
kubík dreva je veľmi vysoká suma.
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: – oponuje, že predmetná zmluva bola dobrá, ale podnik
v minulosti jednoducho zle hospodáril a zmluva vychádzala z predpokladu, ktorý schvaľovaj
aj on, keď bol člen dozornej rady
Ing. Juraj Piar, konateľ: - informuje, že v minulosti fungovali len vďaka rezervám, aletie už
nemajú
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - znova opakuje, že obec už dosť odpustila, stále
vidí tú istú otázku: podnik sa ide rozdeliť a vytvoria sa dve spoločnosti, alebo podnik rozšíri
činnosť. Upozorňuje, že treba mať aj iné činnosti, aby bol prínos stále, aby sa stále neriešila
ekonomika postavená len na cene dreva a podobne
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - znova sa pýta, ako sa vysporiadať so
zlým hospodárskym výsledkom a čo ďalej so stratou
Ing. Juraj Piar, konateľ: - tvrdí, že les ako taký neprekonal plánované náklady, iba to, čo
išlo pre obec v naturáliách a to zabudol do plánu dať. Jedná sa celkovo o sumu cca 13 tisíc
eur. Zmluva je podľa neho postavená „na doraz“ a nevidí v nej priestor. Konštatuje, že obec
môže mať viac len vtedy, keď podnik bude mať zisk, čiže na začiatku roka nevedia, koľko
budú mať v decembri zarobené
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - pýta sa, či má stredisko píla do budúcna šancu
vykazovať zisk
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - konštatuje, že píla má šancu mať malý zisk, cca 2000
eur za mesiac, ale za podmienky, že bude dostatok vytriedeného dreva
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - pýta sa, či drevo berú z lesa
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - odpovedá, že drevo sa už dokupuje, lebo je ukončená
ťažba
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - pýta sa, či nie je lepšie orientovať sa na iné veci,
resp. rozširovať činnosť a možno v budúcnosti prejsť aj na iné hospodárske aktivity
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - ako konateľ apeluje, že na prevádzke píly musí byť
poriadok, a to ako na pracovisku, tak aj v účtovníctve. Konštatuje, že platby za predané
produkty sú realizované neskôr, nakoľko s drevom je veľa práce
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - konštatuje, že nepriaznivý hospodársky výsledok
podniku je do istej miery podmienený aj výškou pohľadávok od veriteľov. Znova navrhuje,
aby nájom, ktorý podnik dlží obci bol prenesený ako pohľadávka do roku 2021. Pýta sa, aký
vplyv by tento úkon mal na hospodársky výsledok podniku
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Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - hovorí, že tento návrh treba prekonzultovať aj
s účtovníčkou obce Poniky, ako aj s účtovníčkou OPL, spol. s r. o.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - hovorí o ďalšej možnosti, ako zbaviť podnik dlhu
voči obci, napr. urobiť splátkový kalendár
Ing. Juraj Piar, konateľ: - konštatuje, že celkový dlh podniku voči obci Poniky predstavuje
celkom 90 tisíc EUR. Nájom v súčasnej výške bol podnik obci schopný platiť v časoch, keď
ťažili 15 tisíc kubíkov dreva. V súčasnosti sa vynakladá oveľa menej peňazí na réžiu, no
zmenil sa pomer ťažieb, les je mladší, je iná kvalita dreva a sú vynakladané veľké náklady na
spracovanie dreva
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - pýta sa, že na základe čoho má byť teda vypočítavané
nájomné za každý rok
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - ako konateľ podrobne informuje o presnom výpočte
z minulého roka a aj vysvetľuje, prečo boli ceny dreva nižšie
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - pýta sa, ako predísť ďalším sklzom v hospodárení
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - konštatuje, že tomu sa predísť nedá, lebo ceny
dopredu nie sú nikomu známe
Ing. Juraj Piar, konateľ: - navrhuje, aby na obec bol prevedený len výsledný zisk na konci
roka a nie paušálny nájom stanovený v zmluve
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - vyslovuje obavu, že o rok sa bude znova riešiť
zníženie nájmu a stále táto záležitosť ostane nedoriešená
Ing. Juraj Piar, konateľ: - konštatuje, že stredisko les by zvládalo platiť nájom
v normálnom režime, ale celý zisk z lesa ide na stredisko píla, ktoré je dlhodobo stratové
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - obracia sa na Ing. Piara, aby dal návrh na rozdelenie
firmy alebo uzavretie firmy
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - konštatuje, že novú výšku nájmu na tomto ObZ nie
je možné vyriešiť, pretože ide o rozsiahly problém a bude potrebná hĺbková analýza
Martina Šalková, poslankyňa ObZ: - navrhuje rozšíriť činnosti podniku tak, aby podnik
začal zarábať aj na niečom inom
Ing. Alena Ježeková, poslankyňa ObZ: - prikláňa sa k názoru p. Šalkovej
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - konštatuje, že ak sa nedá dopredu predpokladať, ako
dopadne rok, tak jediná možnosť, ako sa má podnik brániť je, že prídu žiadať o zníženie
nájmu, čiže on je za odpustenie zvyšku nájmu
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že správa o stave podniku bola
predložená na obecný úrad v deň konania rokovania ObZ doobeda. Apeluje, že o tejto
skutočnosti ju mali informovať skôr
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - reaguje, že nájom vedia fyzicky zaplatiť, ale účtovne to
už je horšie a bude problém aj s daňovým úradom
Juraj Piar, konateľ: - informuje, že cenník na rok 2021 je už pripravený a jeden z najvyšších
cenníkov oproti ostatným podobným podnikom
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa na možnosť rozdelenia podniku na
dve samostatné zložky
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - prikláňa sa k návrhu, že treba ponechať obecný podnik,
ale zmeniť zameranie a stredisko les nech pokračuje ďalej, ale tam podľa neho nikto nevie
garantovať zisk
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - navrhuje rozšírenie činnosti podniku o komunitné služby, čo
vidí ako lepšie riešenie voči súčasnému podnikaniu so stratou
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - vyjadruje sa súhlasne za rozšírenie služieb,
konštatuje, že s tým sa dá začať hneď, no musí sa to dopredu vyrátať tak, aby podnik nebol
v strate
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Ing. Juraj Piar, konateľ: - odporúča aj konzultáciu s audítorkou a znova opakuje, že treba
inak postaviť zmluvu a dať do nej podmienky, ktoré by sa dali splniť, napokon aj v zmluve je
uvedené, že sa bude prehodnocovať k 31. 12. príslušného roka
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - znova apeluje na konateľov, že o problémoch mali
informovať skôr
Božena Bukvajová, účtovníčka obce: - informuje, že dlžný nájom sa v konsolidácii prejaví
ako strata. Každý rok je zisk stále nižší a ak ešte aj teraz podnik vykáže stratu, vo finančnom
hodnotení sa to prejaví nepriaznivo. Podľa nej treba vypracovať podrobnejšiu finančnú
analýzu, napr. audítorkou alebo prizvať na konzultáciu nejakého finančného experta
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - podľa neho jednoznačne treba dobrý obchodný plán
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - pýta sa Ing. Matulu, či vie túto situáciu s niekým
prekonzultovať
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - hodnotí, že obec musí pohľadávku zaúčtovať ako
náklad a ak ho tam obec nechce mať, musí mať nejaký právny titul, na základe ktorého to
zaúčtuje, napr. rozhodnutie VZ alebo nejakú inú právne záväznú záležitosť
Ing. Juraj Piar, konateľ: - tvrdí, že ak by sa aj presunula pohľadávka, zmluva sa musí
prehodnotiť tak či tak nanovo a napasovať aj na tých ďalších dlžných 30 tisíc eur z minulého
roka
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - vníma túto situáciu ako nátlakovú
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - informuje, že do marca 2021 je ešte čas prísť na nejaké
riešenie
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - pýta sa, či sa dá stiahnuť tento bod z rokovania ObZ
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že program sa schválil na začiatku
rokovania ObZ a predmetné uznesenie znie ako „berie na vedomie“ , čiže nič s neschvaľuje
ani neodporúča. Taktiež apeluje na konateľov OPL, že každý plán je otvorená vec a môže sa
kedykoľvek meniť
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - hovorí, že stačí toto uznesenia zobrať na vedomie a orgány
OPL, spol. s r. .o budú riešiť situáciu ďalej, pričom na najbližšom rokovaní ObZ prednesú
konkrétny návrh
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či netreba dať do uznesenia konkrétne
odporučenie
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - informuje, že situáciu bude ďalej riešiť VZ a Dozorná
rada a až následne ObZ.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Informatívnu správu o hospodárení v Obecnom podniku lesov, spol. s r. o. Poniky.
Hlasovanie: 8/0/0
Bod č. 17 Návrh hospodárskeho plánu Obecného podniku lesov, spol. s r. o. na rok 2021
Informatívnu správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesli Ing. Peter
Matula a Ing. Juraj Piar, konatelia spoločnosti. Návrh predkladaného hospodárskeho plánu
v plnom znení spolu s tabuľkovou časťou tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - pýta sa konateľov na hospodárske lesné úseky a na
verejné obstarávanie
Ing. Juraj Piar, konateľ: - odpovedá, že úseky sú dva a na verejné obstarávanie sa prihlásili
štyria kandidáti s tým, že bola podmienka, aby mali k dispozícii aj kone
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Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - apeluje na konateľov, aby všetky zmeny v pláne
avizovali v budúcom roku poslancom včas, aby promptne reagovali a nie potom na konci
roka, ale postupne
Ing. Juraj Piar, konateľ: - oponuje, že už v správe v októbri bolo uvedené, že so ziskom
nebudú stačiť.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Návrh hospodárskeho plánu Obecného podniku lesov, spol. s r. o. na rok 2021.
Hlasovanie: 8/0/0
Bod č. 18 Diskusia
Miroslav Šávolt, poslanec ObZ: – informuje, že mal stretnutie s členmi OZ, čo sa týka
nového využitia Lomu Bôrovie, priniesol aj projekt, ktorý rozdal poslancom, hovoril aj s p.
Pelcom, riešia strelnicu a on rieši štvorkolky a motorky, chcú v lome vybudovať nejakú trať
pre tieto vozidlá, budú tieto aktivity riešiť spoločne
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že obec v tejto lokalite plánuje budovať
kompostáreň a navrhuje, aby sa tieto záujmové skupiny dali do kopy, aby bolo len jedno OZ,
ktoré bude zastrešovať všetky tieto činnosti, aj kvôli prenájmu pozemku, nech sa stretnú
ľudia, ktorí majú záujem o jednotlivé aktivity a vykonzultujú si všetko, čo chcú robiť Ďalej
informuje, že aj obce môže vytvoriť neziskovú organizáciu, je to jedna z možností
Miroslav Šávolt, poslanec ObZ: - treba zvolať príslušnú komisiu pri ObZ a tam sa
o všetkom dohodnúť, navrhuje, aby komisia zasadala už v januári 2021
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - navrhuje vypracovať menný zoznam, koho pozvať
na tú komisiu
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - informuje o krátkom vianočnom posolstve videu, ktoré je vo výrobe, bude k dispozícii na stránke obce v dĺžke do 30 minút, video natáča
p. Vladimír Poliak
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa na priebeh trestného konania
ohľadne bývalého konateľa OPL, spol. s r. o. Poniky
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že prokurátor zastavil konanie, bola
podaná sťažnosť, ale aj tak potvrdil zastavenie. Prokurátor záležitosť bez vypočutia iných
svedkov zastavil, konanie sa ani nezačalo. Starostka prisľúbila p. Poliakovej, že jej pošle
k nahliadnutiu odvolaciu dokumentáciu
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - pýta sa, ako sa bude riešiť poškodená regulácia potoka
v časti obce Ponická Lehôtka
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že bude kontaktovať zainteresovaných,
lebo rúrami poškodila reguláciu potoka StVPPS, a. s. Banská Bystrica
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - tvrdí, že títo pracovníci poškodzovali reguláciu v podstate
v priebehu celého roka
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že obec podá na toto konanie podnet
Občianka p. Anna Lakatošová: - konštatuje, že Obec Poniky na jej podnet ohľadne
stavebných prác na pozemku p. Jochima po roku odpovedala negatívne. Podľa jej tvrdenia
poslankyňa ObZ JUDr. Veronika Poliaková na poslednom rokovaní ObZ povedala, že kým sa
jej záležitosť rieši na súde, obec nemá konať. P. Lakatošová ďalej uvádza, že ostatní poslanci
sa k tejto veci nemôžu vyjadrovať, lebo by si museli prečítať celý spis. Ďalej uvádza, že obec
dala súhlas na vybudovanie vjazdu na pozemok p. Jochima. Podľa jej tvrdenia sa tento vjazd
robil aj na obecnej parcele, taktiež tvrdí, že zo strany obce nebolo dané povolenie na
prekopávku. Vyjadruje sa, že obec Lakatošovcom nevyšla v ústrety za posledné dva alebo tri
roky.
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Ďalej sa pýta, ako je to s územným plánom, lebo počula, že do 23. 12, sa môžu dať k nemu
pripomienky.
Taktiež oznamuje, že kompostér od obce nechce, lebo má svoj, a musí zelený odpad domov
dovážať, nie ho vyvážať, lebo chovajú zvieratá.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - reaguje, že pripomienky k územnému plánu sa
môžu podávať do 23. 12. na obecný úrad, potom budú dané spracovateľovi a až potom bude
vypracované VZN o schválení dodatku. Odporúča, aby p. Lakatošová napísala pripomienky
a doručila ich na úrad. Ďalej odpovedám že na prevzatie kompostéra ju obec nútiť nebude.
Upozorňuje, že ak občania neprevezmú kompostéry od obce, obec môže dostať pokutu. To,
akým spôsobom sa bude potom postupovať, sa bude riešiť v čase aktuálnosti. K záležitosti
s p. Jochimom oznamuje, že Krajský súd na obec tlačil, aby sa rozhodlo v danej veci, pričom
príslušné rozhodnutie bolo poslané tomuto súd, ktorý už bude rozhodovať ďalej.
Občianka p. Anna Lakatošová: – konštatuje, že podľa nej nikto nerieši zásobovanie
obyvateľov pitnou vodou. Tvrdí, že obec sa len zaľudňuje a či je dostatok vody, to nikto
nerieši. Ďalej hovorí, že ani chýbajúceho zubára v obci nikto nerieši.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje všeobecne o problémoch s lekármi a ich
udržaním v obciach, a to ako so všeobecnými, tak aj špecialistami. Aj v Ponikách je problém
udržať obvodného lekára aspoň na jeden deň v týždni.
Občianka p. Anna Lakatošová: – pýta sa, ako sa dostane k p. Ohrivalovej, pracovníčke
Stavebného úradu
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že p. Ohrivalová je do konca roka na
PN.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
diskusný príspevok poslanca ObZ Miroslava Šávolta ohľadne plánovaného
vybudovania rekreačno-športového areálu v lokalite Lom Bôrovie a ohľadne založenia
občianskeho združenia zriadeného na tento účel
diskusný príspevok starostky obce Poniky Ing. Jany Ondrejkovej ohľadne
plánovaného vybudovania kompostoviska v lokalite Lom Bôrovie
diskusný príspevok poslankyne ObZ Mgr. Kataríny Piarovej ohľadne prebiehajúceho
natáčania vianočného posolstva pre občanov
diskusný príspevok poslankyne ObZ JUDr. Veroniky Poliakovej ohľadne riešenia
trestného oznámenia na bývalého konateľa OPL, spol. s r. o. Poniky
diskusný príspevok poslanca ObZ Ladislava Šteca ohľadne potreby riešenia narušenej
regulácie vodného toku Vladárke zo strany STVaPS B. Bystrica
diskusný príspevok občianky p. Anny Lakatošovej ohľadne prebiehajúcej výstavby
vjazdu na pozemok p. Ing. Stanislava Jochima, PhD., ohľadne odmietnutia kompostéra
poskytovaného obcou Poniky; ohľadne možnosti vyjadrenia sa k pripravovanému Územnému
plánu obce Poniky a ohľadne dlhodobej PN pracovníčky Stavebného úradu p. Ľudmily
Ohrivalovej.
Hlasovanie: 8/0/0

V závere starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 14. zasadnutí
ObZ obce Poniky.
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Zapisovateľka:

Mgr. Jana Turčanová, v. r.

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

Overovatelia zápisnice:

JUDr. Veronika Poliaková, v. r.

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

Mgr. Katarína Piarová, v. r.

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

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

Ing. Jana Ondrejková, v. r.

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