ZÁPI S
z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo
dňa 09. októbra 2019 na Obecnom úrade v Ponikách

Prítomní:
Program:

Podľa prezenčnej listiny
Podľa pozvánky, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu

K bodu č. 1 Otvorenie 6. 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
.JUDr. Veroniku Poliakovú a Ing. Vladimíra Farkaša za overovateľov zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Určilo
A.1. Mgr. Janu Turčanovú za zapisovateľa zápisnice
A.2. JUDr. Veroniku Poliakovú 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.
Starostka obce Poniky, Ing. Jana Ondrejková prítomným predniesla návrh na doplnenie bodu
č. 10: Vypracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu sídelného útvaru Poniky
s následným posunom ďalších bodov programu.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Schválilo
Doplnenie bodu č. 10 k programu rokovania zastupiteľstva obce Poniky: Vypracovanie zmien
a doplnkov k územnému plánu sídelného útvaru Poniky s následným posunom ďalších bodov
programu.
Hlasovanie: 8/0/0
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Schválilo
Program 6. rokovania Obecného zastupiteľstva v Ponikách s doplnením bodu č. 10:
Vypracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu sídelného útvaru Poniky s následným
posunom ďalších bodov programu.
Hlasovanie: 8/0/0
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K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení
O 17:06 hod. sa na rokovanie ObZ dostavil poslanec ObZ p. Ladislav Štec.
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.
Poslankyňa Oľga Koscová: - pýta sa na prevody majetkov na Rovni aj ostatné odpredaje,
ktoré boli riešené na poslednom zasadnutí ObZ, ako veci ďalej postupujú a čo podnikla Obec
Poniky
Starostka obce Ing. Jana Ondrejková: - informuje, že dotknuté osoby dostali výpisy
z uznesení ObZ o výsledkoch zámien a odpredajov pozemkov, no k dnešnému dňu spätná
väzba prišla len od JUDr. Veroniky Poliakovej, pričom návrhy kúpnych zmúv sú už
u právnikov obce. Od ostatných zainteresovaných spätná väzba zatiaľ nie je, návrhy zmlúv im
ale budú zaslané s termínom jeden kalendárny mesiac, v rámci ktorého sa budú mať vyjadriť,
či akceptujú odpredaj a zámenu predmetných pozemkov
Poslankyňa Oľga Koscová: - pýta sa, aká je momentálna situácia s posunom a zámenou
pozemkov p. Ing. Ľubomíra Hraška a p. Ján Diška na Poľnej ulici a že ako sa bude plánovať
nová IBV. Odporúča že danú situáciu treba doriešiť
Starostka obce Ing. Jana Ondrejková: - odpovedá, že najprv sa musí vysporiadať úsek
cesty, ktorý je potrebný k výstavbe aj ďalšej dokumentácii a až potom sa budú realizovať
násl. kroky vedúce k úkonom povolenia IBV
A) Zobralo na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Poniky dňa
08. 07. 2019.
Hlasovanie: 8/0/1
-zdržal sa p. Ladislav Štec
K bodu č. 5 Informatívna správa o aktivitách starostky obce
Informatívnu správu o svojich aktivitách predniesla starostka obce Ing. Jana
Ondrejková. Správa v plnom znení:
V období od zasadnutia obecného zastupiteľstva boli zabezpečované najmä nasledujúce
činnosti:
Základné oblasti činnosti v oblasti riadenia obce a obecného úradu v oblasti originálnych
aj prenesených kompetencií obce, stavebného úradu:
- účasť na zasadnutí DR OPL, spol. s r.o.
- bol vykonaný prieskum komunálneho odpadu z kuka nádob firmou JRK, kde pracovníci
dostali k dispozícii 25 kuka nádob, ktoré prezreli. Výsledky boli zverejnené v Ponickom
spravodajcovi.
- obec podala žiadosť na StVS o zaradenie do investičného plánu – výmena najkritickejších
častí: ulica Pod Dielcom, Dolná ulica, Námestie Mateja Kosca, Na píle, žiadosť bola
zaevidovaná a bude prerokovaná pri zostavovaní investičného plánu na rok 2020
- po povodni dňa 19.6.2019 bolo rokovanie so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho
podniku, Povodie Hrona – zničené brehy po povodni budú upravené, pracujú na projektovej
dokumentácii ohľadne výmeny parapetov
- Komisia životného prostredia výstavby a územného plánu, kde boli prejednané hlavne
odpredaje pozemkov
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- prebehla kolaudácia KD PL
- v spolupráci s pracovníkmi Okresného úradu Banská Bystrica, odboru pozemkového
a lesného prebehla v júni obhliadka pozemkov druhu pozemku TTP, ktoré sú zarastené
viacročnými lesnými porastmi – obhliadka potrebná k vyhotoveniu GP na odčlenenie
predmetných pozemkov. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na GP.
- účasť na zasadnutí Komisie financií a správy majetku
- účasť na zasadnutí Miestnej akčnej skupiny v rámci BBGMP – aktivity MAS sa rozbehli –
zapájame sa do projektov na obnovu vidieka – konkrétne detské ihriská ulica Do Hája a
Hriadky a autobusové zastávky ulica Bukovinka a Na Hlinku.
- rokovanie so zástupcami firmy CBS – informácia o Ponikách v knihe 101+101 pohľadov na
Slovensko a Česko a v novej turistickej mape
- v spolupráci s RNDr. Šingliarovou výroba a osadenie knihobúdok
- účasť na zasadnutí Bioenergia Bystricko
- rozlúčka s predškolákmi a deviatakmi
- Na webovej stránke obce sú zverejnené skeny kroník a vyňaté návštevy známych osobností
- na Obecnom úrade sa podarilo pripraviť podmienky pre platby prostredníctvom platobného
terminálu
- rokovanie s COOP Jednota Krupina ohľadne nevyhovujúceho stavu nehnuteľnosti – obchod
v časti obce Ponická Huta. Na základe stretnutia COOP Jednota vykonala práce – oprava
schodiska. Podľa posledných informácií je nehnuteľnosť budova odpredaná fyzickej osobe
- rokovanie ohľadne podpisu zmluvy s firmou Datalan – prístup do cenovej mapy
nehnuteľností. Zmluva je podpísaná cena je 540 eur ročne v mesačných platbách po 45 eur.
- rokovanie na StVS s Ing. Martincom ohľadne možnosti výstavby kanalizácie v obci –
rozpočet ste obdržali na pracovnom stretnutí resp. dnes
- každú stredu účasť na kontrolných dňoch ohľadne výstavby telocvične – stavba SO 01
telocvična – je postavená – oceľová konštrukcia + opláštenie+ strecha + cokel a zaizolovaná
podlaha, stavba SO 02 – spojovacia chodba – oceľová konštrukcia, opláštenie, stavba SO 03
– spevnené plochy sú takmer dobudované, stavba SO 04 – oplotenie je vybudované na
komplet.
- bola podpísaná zmluva o NFP v projekte Wifi pre teba
- dňa 23.08.2019 bola podpísaná dohoda o spolupráci na rozvoji vzdelávania o lese a prírode
s generálnym riaditeľom NLC Bc. Ing. Tomášom Halvoňom
- uvítanie detí do života
- otvorenie školského roka 2019/2020
- deň kroja v Banskej Bystrici – ďakujem všetkým zúčastneným za prezentáciu obce, ponická
parta mala veľký úspech o čom svedčia množstvo požiadaviek na foto
- začali sa práce na projekte rozvoja zvýšenia atraktivity ZŠ s MŠ ŠŽ – prvé projekty:
- učenie žiakov v lese
- založenie klubu mladých priateľov lesa a prírody
- vybudovanie malého náučného chodníka v MŠ
- vybudovanie náučného chodníka v lokalite Farská Hora v dĺžke cca 2,5 km
- miniarborétum pri ZŠ
- vybudovanie otvorenej triedy pri ZŠ
- stretnutie s členmi Komisie kultúry a športu ohľade Ponických kiarov a Memoriálu Ondreja
Holca. Obidve športové akcie prebehli vynikajúce. Konštatujem vyššiu návštevnosť na MOH
ako na cyklistických pretekoch.
- účasť na služobnej ceste v rámci Banskobystrického regionálneho združenia v dňoch 25.27.9.2019 na Morave.
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- stretnutie s pani Cibuľkovou ohľadne prevencie kriminality – v Banskej Bystrici je
vytvorené koordinačné centrum, ktoré sa venuje hlavne pomoci seniorom v prípade podvodu,
krádeže, násilia a pod. Verejné stretnutie k tejto téme sa bude konať dňa 27.11.2019
- účasť na zasadnutí Banskobystrického regionálneho združenia v Oravciach – boli podané
informácie o nových projektoch ÚPSVaR a upozornenia na odstraňovanie invazívnych rastlín.
- rokovanie so zástupcom firmy Galileo ohľadne zabezpečenia zverejňovania na elektronickej
tabuli na Slovensko.sk v zmysle §34 ods. 2 zákona o e-Govermente
- účasť na zasadnutí Mikroregiónu Severné Podpoľanie v Môlči
- dňa 12.10.2019 sa uskutoční 2. ročník Ponickej Heligónky
- 22.10.2019 sa uskutoční posedenie pri spoločnom stole
- 1.11.2019 máme v pláne v spolupráci s bratom Róbertom Žilkom zorganizovať lampiónový
sprievod
- 8.12.2019 bude pri príležitosti Mikuláša divadelné predstavenie pre deti v KD PL
- 13.12.2019 vianočný koncert a punč starostky.
Poslankyňa Oľga Koscová: - žiada starostku vyhodnotiť, aby určila, ktoré veci je ešte
potrebné prerokovať, napr. kanalizáciu, spoluprácu s Povodím Hrona a pod., oceňuje
kolaudáciu Kultúrneho domu Ponická Lehôtka, žiada, aby p. Ľudmila Ohrivalová
vyhodnotila, koľko bolo v rámci jej komplexnej činnosti konaní v priebehu roka – územné,
kolaudačné a pod., ďalej apeluje na situáciu so zberom odpadu, podľa nej je nedostatočný
počet kontajnerov a tvrdí, že každý druhý deň je potrebné, aby zamestnanci obce prešli všetky
zberné miesta a upratali vzniknutý neporiadok, príp. odviezli nahromadený odpad
k Obecnému úradu. V tejto súvislosti navrhuje, v rámci drobnej výstavby pri OcÚ urobiť
malý zberný dvor na uzamknutie.
Starostka obce Ing. Jana Ondrejková: - odpad ešte bude predmetom diskusie v ďalších
bodoch rokovania ObZ. P. Starostka informuje, že na dnešné rokovanie ObZ pozvala p.
Klobušickú z firmy Marius Pedersen, aby ako zástupkyňa firmy odprezentovala momentálny
systém zberu odpadu. Menovaná sa dnes p. starostke telefonicky ospravedlnila. P. starostka
ďalej informovala prítomných, že plánuje uskutočniť stretnutie aj pre občanov obce spolu
s ObZ, kde si bude žiadať prítomnosť p. Klobušickej. P. Klobušická dnes informovala p.
starostku, že urobila novú štatistiku zberu separovaného odpadu v obci Poniky – objem sa
neznížil ani nezvýšil. Plasty sa berú spred domov, tak by tento odpad mal byť ponechávaný
v domácnostiach a nemal by sa zhromažďovať v kontajneroch. Čo sa týka zberného miesta pri
pošte na Nám. Š. Žáryho, p. starostka v týchto dňoch rokuje s COOP Jednotou Krupina, aby
tieto kontajnery mohli byť umiestnené na ich pozemku. P. starostka taktiež uvažuje o zriadení
menšieho zberného dvora pri OcÚ. P. starostka sa nestotožňuje s jestvujúcim systémom zberu
odpadov a v tejto súvislosti sa v dohľadnej dobe zúčastní rokovania s riaditeľom firmy Marius
Pedersen Zvolen.
Poslankyňa Oľga Koscová: - upozornila aj na problémy s vývozom komunálneho odpadu,
s ktorým smetiari vyvážajú aj vrecia, ak sú umiestnené pred domami, hoci nespadajú do
komunálneho odpadu.
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - informuje, že momentálne sú noví šoféri, pričom
už upozornila p. Klobušickú, aby si so šoférmi prešli trasu, pretože ľudia sa sťažujú na
nevyvážanie v rozsahu, v akom je potrebné. Oddnes máme v obci 3 ďalšie nové kontajnery na
triedený odpad.
Hl. kontrolórka, Jana Klimová: - upozornila prítomných, že momentálne je rozdiel medzi
príjmom a výdajom čo sa týka odpadov, a ak sa tento stav neupraví, bude môcť schváliť
záverečný účet, ale len s výhradou. Upozorňuje, že ľudí treba motivovať, aby čím viac
separovali, pričom treba kontrolovať aj neplatičov.
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Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - informuje, že v obci sú stabilní a dlhoroční
neplatiči, aj momentálne p. Monika Jakubčová pripravuje výzvy na zaplatenie. Vo viacerých
prípadoch už boli realizované aj exekúcie. Niektoré exekučné konania však boli pozastavené,
nakoľko exekútori nemajú u neplatičov čo exekuovať.
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - ponúka pomoc človeka pri zorganizovaní
workshopu o dopade netriedenia odpadu na životné prostredie, ako aj o presnom a správnom
systéme separovania. Vie dohodnúť prítomnosť konkrétneho odborníka.
Starostka obce, Ing. Jana Onrejková: - tvrdí, že každá osveta je dobrá, ľudia si ťažko
zvykajú na zmeny a problém je hlavne v časti obce Ponická Lehôtka, kde si občania
svojvoľne premiestňujú kontajnery, ale toto bude predmetom ďalších bodov rokovania.
A) Zobralo na vedomie
Informatívnu správu o aktivitách starostky obce Poniky.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 6 Informatívna správa k čerpaniu rozpočtu za obdobie 01. 01. 2019 -30. 09.
2019
Dôvodovú správu k čerpaniu rozpočtu za obdobie 01. 01. 2019 – 30. 09. 2019 predniesla
predkladateľka správy, p. Božena Bukvajová. Správa v plnom znení:
K plneniu rozpočtu za obdobie od 01. 01. 2019 do 30. 09. 2019
Plnenie rozpočtu v príjmovej časti predstavuje 70 % plnenie.
Z toho napr.:
 Výnos dane z príjmov je čerpané vo výške 422 114,69 € (88 %),
 poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli prijaté vo výške
29 379,58 €
čo predstavuje 89 % plnenie.
 Príjmy z vlastníctva majetku sú vo výške 172 149,79 a predstavujú plnenie len na 38
%.
Z toho OPL, spol. s r. o. Poniky - prenájom pozemkov je príjem len 151 600,-€ - plnenie na
38 %.
Obec obdržala v tomto roku aj dotácie – napr. na činnosť DHZ Poniky vo výške 3000,- €,
z BBSK na 23. ročník DFF Zdola ponickýho mlyna 1800,- € a z Fondu na podporu umenia –
na knižnicu 4 500,- €.
 tuzemské granty a dotácie zo ŠR celkom, vrátane školstva, boli prijaté vo výške
368 283,41 €,
čo je plnenie na 83 %.
Kapitálové príjmy nie sú plnené.
Čerpanie rozpočtu vo výdavkovej časti predstavuje plnenie na 36 %.
Z toho jednotlivé výdavkové položky ekonomickej klasifikácie uvádzam:
 Mzdy, platy vo výške: 113 769,45 €, čo predstavuje čerpanie na 53 %.
 Poistné – čerpanie vo výške 42 454,40 € (80 %).
 Tovary a služby vo výške 171 289,45 €, čo predstavuje čerpanie na 45 %.
 Bežné transfery predstavujú plnenie vo výške 22 029,39 € (63%) (transfery v rámci
participatívneho rozpočtu a ŠK OPL Poniky).
 Čerpanie kapitálového rozpočtu je vo výške 230 996,07 €, čo predstavuje 25 %
plnenie.
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Jedná sa najmä o výdavky na KD Ponická Lehôtka II. etapa a telocvičňu pri ZŠ s MŠ
Štefana Žáryho v Ponikách.
Tabuľkový rozpis „Čerpanie finančného rozpočtu 2019“ predstavuje samostatnú prílohu
tohto zápisu.
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - zaujíma ju hlavne položka „Neplnenie“ , sú tam rezervy,
kde sa nečerpá toľko, koľko bolo naplánované, najmä pri údržbe budova, ako aj pri
štandardnej údržbe ciest. Tiež sa zaujíma o úpravu rozpočtu v rámci výstavby telocvične.
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - informuje, že všetky položky sa v rámci telocvične
pravidelne kontrolujú, a čo sa týka údržby ciest – tam sa ráta aj zimná údržba, čiže neplnenie
v konečnom dôsledku nebude také výrazné.
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - apeluje, že treba si pozrieť, kde sa čo dá ešte urobiť, aby
neboli príliš veľké presuny financií ku koncu roka
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - žiada všetkých poslancov, aby najneskôr do 15.
11. 2019 dali podnety na zostavovanie nového rozpočtu na rok 2020, aby nový rozpočet
poukazoval naozaj na to, čo chceme robiť v nasl. roku vo všetkých častiach obce.
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - zaujímajú ju aj zostatky na účtoch obce Poniky. Taktiež
žiada, aby aj Obec urobila harmonogram prác, ktoré chce robiť v nasl. roku, aby poslanci
nenavrhovali duplicitne.
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - čaká aj na výsledky podaných projektov,
harmonogram plánovaných prác na rok 2020 bude predložený na posl. rokovaní ObZ v tomto
roku, taktiež poskytla informácie o zostatku na účtoch Obce Poniky k 07. 10. 2019.
Obecné zastupiteľstvo v Ponikách
A) Zobralo na vedomie
Informatívnu správu k čerpaniu rozpočtu za obdobie 01. 01. 2019 - 30. 09. 2019.
Hlasovanie: 9/0/0

K bodu č. 7 Príkaz starostky obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu
majetku
a záväzkov obce Poniky za rok
2019
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania predniesla starostka obce, Ing. Jana
Ondrejková. Správa v plnom znení:
Na základe § 29 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve t. j. z dôvodu potreby
overenia stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve voči
skutočnosti nariaďuje starostka obce vykonať r i a d n u inventarizáciu majetku, záväzkov,
rozdielu majetku a záväzkov a vlastného imania ku dňu 31. 12. 2019 v súlade s vyššie
uvedeným zákonom.
Všetku dokumentáciu súvisiacu s vykonaním inventarizácie pripraví OcÚ.
Príkaz starostky obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov obce Poniky za rok 2019 tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Poslankyňa Oľga Koscová: - navrhuje úzko spolupracovať s Ing. Petrom Matulom.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Zobralo na vedomie
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Príkaz starostky obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov obce Poniky za rok 2019.
Hlasovanie: 9/0/0
B)
Schválilo
Príkaz starostky obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov obce Poniky za rok 2019.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 8 Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Podbod: Odpredaj pozemku parc. č. KN „C“ 1362/3 v prospech Petra Šincla, trvale
bytom Na Vladárke 74/38, Poniky
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania ObZ predniesla prítomným starostka obce
Ing. Jana Ondrejková. Správa v plnom znení:
Žiadateľ: Peter Šincl, trvale bytom Na Vladárke 74/38, Poniky
Pozemok: - pozemok KN „C“ 1362/3 – zast. plocha
Výmera: 15 m2
Kat. územie: Poniky
Ulica: ulica Na Vladárke
Účel: majetkovoprávne vysporiadanie užívaného pozemku.
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 06. 05. 2019 odporučila
odpredaj pozemku.
Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadateľ dňa 26. 03. 2019 podal na obec Poniky žiadosť o odpredaj časti pozemku KN
„E“ 8612/1 v rámci majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku. Predmetom
prevodu – predaja je pozemok nachádzajúci sa pred pozemkom parc. č. KN „E“ 3536, ktorý
je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Pozemok v súčasnosti žiadateľ užíva a predtým ho
užívali jeho právni predchodcovia – starí rodičia a rodičia. 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. 56/2019, bod. 6, podbod 6.4., písm. B) zo dňa 8. júla 2019 žiadateľ doručil overený
geometrický plán. Spôsob prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Poniky č. 56/2019, bod 6, podbod 6.4.,
písm. A) dňa 8. júla 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
Poslankyňa Oľga Koscová: - upozorňuje, že vo všetkých dokumentoch treba za parcelu
doplniť jej kultúru, pýta sa na cenu, či je platná cena 10 EUR za 1 m2.
Poslanec Ing. Peter Matula: - odpovedá, že áno, na odpredaje pozemkov v roku 2019 bola
stanovaná už táto cena.
A)
Schválilo
Prevod nehnuteľnosti pozemku KN „C“ 1362/3 o výmere 15 m2, vytvorený z pozemku KN
„E“ 8612/1 geometrickým plánom č. 32010087-28/2019, over. dňa 26. 09. 2019 v sume 10
eur za m2. Kúpna cena pozemku za výmeru 15 m2 predstavuje sumu celkom 150 eur.
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Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 9 Nakladenie a hospodárenie s majetkom obce v OPL, spol. s r. o. Poniky
Ing. Juraj Piar a Ing. Roman Ferjenčík, konatelia OPL, spol. s r. o. Poniky, predniesli
dôvodovú správu k tomuto bodu rokovania. Správu predniesol Ing. Juraj Piar.
Správa v plnom znení tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - pýta sa konateľov, ako chcú vyriešiť pohľadávky,
ktoré predstavujú veľmi vysokú sumu, až 132 000 eur.
Ing. Juraj Piar, konateľ: - informuje, že v predmetnej sume sú aj dlhodobé pohľadávky, ale
priebežne sa vyrovnávajú
Ing. Roman Ferjenčík, konateľ: - najväčšiu pohľadávku už riešia cez právnikov, záležitosť
bola daná na posledný pokus o zmier, no odberateľ vôbec nekomunikuje, dlžná suma je 20 tis.
Eur. Dlžník má jeden mesiac na vyjadrenie. Drevo sa priebežne predáva – aj starý materiál,
a zákazníci sa dopredu dohodnú, že zaplatia o mesiac. Ako sa rozbehla rozmetacia píla, hosp.
výsledok na píle je v pluse. Objednávok majú veľa, 14. 10. 2019 rokujú s maďarským
odberateľom, aby sa navýšili ceny, jednajú aj s Holanďanmi, rokujú so Slovlepexom aj
s ďalšími odberateľmi. Bude aj ďalší odberateľ čisto na jedľu, zoberie aj suché jedle. Čo sa
týka dodávok guľatiny – naše porasty na Bukovine sú veľmi nekvalitné. Na píle je zastaralá
technológia, v minulosti sa minimum dávalo do údržby, no momentálne na novozakúpených
strojoch sú len minimálne poruchy. Pracovníci sa naučili a chcú robiť, starajú sa o stroje. Čo
sa týka dlžôb a zlej ekonomickej situácie, už sa odrážajú od dna a tak chcú aj pokračovať.
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - podľa jeho vyjadrenia na budúci rok podnik nebude mať
peniaze na vykrytie príp. strát, treba urobiť plán už teraz, na čo konateľov upozornil už na
dozornej rade. Les ako taký pílu už budúci rok nepodrží, situácia na trhu je veľmi nepriaznivá.
Ing. Roman Ferjenčík, konateľ: - momentálne sa zvyšuje objem reziva, trend je stále tento
objem zvyšovať, čím sa automaticky budú znižovať náklady na pracovníkov, lebo bude väčší
obrat. Podnik má tú výhodu, že je veľmi flexibilný a aj do budúcnosti prosí Ing. Matulu
o ekonomické poradenstvo.
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, v akom vyčíslení sú náklady na
elektroinštaláciu, opravy a údržbu realizovanú v podniku
Ing. Roman Ferjenčík, konateľ: - bola k dispozícii správa o stave elektroinštalácie od
spoločnosti TÜV-SÜD, s. r. o., pobočka Banská Bystrica z roku 2015, na základe ktorej
urobili výberové konanie na realizátora, ktoré vyhral Ing. Drahoslav Paška. Ďalšie náklady
boli aj na opravy po povodni v júni 2019, ďalej na zemné práce – čiže náklady ako nastúpil
Ing. Ferjenčík do funkcie boli na tieto účely. Tieto náklady boli zaradené do odpisov a len za
pripojenie k SSE sa muselo zaplatiť 7200 EUR. Suma bola navýšená o údržbu cinkulárov.
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či bude do konca roku 2019 naplnený príjem pre
Obec Poniky. Odporúča Komisii financií a správy majetku pri ObZ, aby sa znížil nájom, aby
bolo nielen splnený nájom, ale aby zostal dostatok finančných prostriedkov aj na revitalizáciu
a celkové udržanie podniku.
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - v novom roku 2020 sa bude znovu schvaľovať
nová nájomná zmluva, už nechce robiť dodatky, spraví sa komplexná nová zmluva, nakoľko
budú do nájmu OPL, spol. s r. o. Poniky dané nové pozemky s cieľom zachovať lesné porasty
pre budúce generácie
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - navrhuje na zasadnutí ObZ v decembri rokovať o znížení
nájmu
Ing. Roman Ferjenčík, konateľ: - 70 percent guľatiny sa nakupuje zvonku, tým sa šetria
naše lesy a ostávajú prostriedky na revitalizáciu lesa
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Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - podľa neho nie dobrý súčasný hosp. výsledok
podniku je spôsobený aj hospodárením v minulosti, kedy podnik dával veľa peňazí obci,
nebola vytvorená rezerva na pestovanie lesa, neinvestovalo sa do obnovy strojového parku,
keby sa bolo investovalo do týchto zákl. vecí, nebol by takýto výsledok. Je na mieste stanoviť
si nejaký termín, aby sa znovu predložila správa a aby sa znova prerokovalo, aké sú výnosy,
aká je celková finančná situácia v podniku, aby nedošlo k tomu, že jedna súčasť podniku –
buď les alebo píla negatívne začne ťahať aj druhú časť nadol. Navrhuje obdobie podávať
takúto správu každý štvrťrok.
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - navrhuje dať konateľom termín, aby predložili správu
o fungovaní podniku v II. kvartáli 2020, k 30. 06. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Informáciu o nakladaní a hospodárení s majetkom obce v OPL, spol. s r. o. Poniky.
Hlasovanie: 9/0/0
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
B)
Odporučilo
Starostke obce prerokovať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ponikách
v mesiaci december 2019 výšku nájomného OPL, spol. s r. o Poniky v prospech Obce Poniky
pre nasledujúce obdobie a komplexne prehodnotiť súčasnú platnú zmluvu.
Hlasovanie: 9/0/0
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
C)
Uložilo
Konateľom OPL, spol. s r. o. Poniky predkladať informatívnu správu o nakladaní
a hospodárení s majetkom spoločnosti na každé zasadnutie obecného zastupiteľstva a
v termíne najneskôr do 30. 06. 2019 predložiť správu o pozitívnych hospodárskych
výsledkoch OPL, spol. s r. o. Poniky.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 10 - Vypracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu sídelného útvaru
Poniky
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Jana Ondrejková, starostka
obce. Správa v plnom znení:
Obec Poniky v záujme rozšírenia bytovej výstavby umožnila podávať podnety
občanom obce na doplnenie územného plánu sídelného útvaru Poniky. Obec eviduje celkom
11 návrhov na doplnenie územného plánu a preto navrhuje vypracovať zmeny a doplnky č. 8.
Poslankyňa Oľga Koscová: - navrhuje, že treba prerokovať všetkých 11 žiadostí
individuálne, upozorňuje hlavne na prípad Ing. Hromadu
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - na zhotoviteľa dodatku k územnému plánu bude
realizované verejné obstarávanie a až potom sa budú riešiť konkrétne návrhy.
Obecné zastupiteľstvo v Ponikách
A) Schválilo
Vypracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu sídelného útvaru Poniky.
Hlasovanie: 9/0/0
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A) Odporučilo
Starostke obce konať vo veci prípravy zmien a doplnkov k územnému plánu sídelného útvaru
Poniky.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 11 - Diskusia:
Poslankyňa Oľga Koscová: - informuje prítomných, že zvolá zasadnutie Komisie životného
prostredia, výstavby a územného plánu k odpredaju pozemkov, potrebnému k veľkým
investičným akciám v obci
- ďalej informuje, že uznesenie z posl. ObZ zo dňa 08. 07. 2019, ktorým bolo uložené, aby sa
stretli všetky zainteresované komisie k predmetným odpredajom (dom seniorov, cesta na
Roveň...), sa uskutočnilo 02. 10. 2019 – bola to prac. porada, kde sa všetko rozobralo ohľadne
domu seniorov a viac menej sa dohodlo, že sa uvedená záležitosť predloží ako samostatný
bod na rokovanie ObZ, ide o veľmi dôležité rozhodnutie, treba veľa vecí prehodnotiť
a pozastaviť nadobudnutie pozemkov, navrhuje, aby bolo verejné zhromaždenie a aby sa
urobilo najneskôr do 31. 03. 2020
- taktiež informuje, že v pláne sú aj iné investície, hlavne chodník na Dolnej ulici, kde sa
projekt dopĺňa a aj túto investíciu navrhuje dať na vyjadrenie občanom na verejné
zhromaždenie
- ďalej sa pýta, či Obec Poniky bude mať na tieto veľké investičné akcie dostatok finančných
prostriedkov, odporúča využiť eurofondy alebo iné projekty
Hlavná kontrolórka obce, Jana Klimová: - informuje, že ak sa nepodarí získať financie na
domov pre seniorov, je možnosť cez Environmentálny fond zobrať si úver s 1 percentným
úrokom na 30 rokov
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - informoval prítomných o investíciách, ktoré sa v OPL,
spol. s r. o. Poniky realizovali v minulosti, vymenoval všetky opravy spolu so sumami, ktoré
sa minuli, všetky tieto investície okrem cesty a nádrže v lokalite nad Farskou horou boli
riešené z vlastných zdrojov podniku
ďalej upozornil na znehodnotenú a špinavú tabuľu označenia časti obce Ponická
Lehôtka, ako aj na schátralé železné ploty pred otočkou autobusov Ponická Lehôtka, lokalita
Mestský sad, žiada o ich odstránenie
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - informuje o nie dobrej situácii ohľadne triedeného
odpadu, navrhuje počkať na výsledky stretnutia starostky obce s riaditeľom firmy Marius
Pedersen Zvolen a navrhuje, aby obec opätovne prešla pod zvolenskú divíziu firmy
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: stretnutie vo Zvolene je už predbežne dohodnuté,
ide sa rokovať o návrate k pôvodnému systému zberu, už upozornila p. Klobušickú na
nedostatky v zbere odpadov, v najbližšom termíne si osobne pôjde skontrolovať vývoz
triedeného odpadu zo stojiska na Ponickej Hute
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - informuje, že všeobecne všetky centrálne zberové miesta
odpadov sú veľmi znečistené, navrhuje, aby kontajnery na plast boli len pri OcÚ, nakoľko
plasty sa berú priamo spred domov, a preto nie je potrebné, aby tieto kontajnery boli
rozmiestnené aj po obci
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - tvrdí, že v jej poslaneckom obvode sa občania sťažujú,
že sa pália plasty aj blízko domov, ďalej žiada, aby sa do Ponického Spravodajcu dávali
jednoduchšie články, napr. aj o stavebnom úrade, aby ľudia týmto informáciám porozumeli
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - konštatuje, že celá legislatíva je postavená nezrozumiteľne
a je ťažké to napísať tak, aby tomu bežný človek rozumel
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Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - konštatuje, že každý občan môže prísť na obecný
úrad a pracovníci mu všetko potrebné vysvetlia, najmä p. Ľudmila Ohrivalová, pracovníčka
stavebného úradu
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - apeluje na úpravu a rozšírenie cesty na
uliciach Na Hlinku a Ponická Cesta
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - podáva informáciu, že predmetná cesta bude
rekonštruovaná kompletne, momentálne je zo strany BBSK schválená rekonštrukcia cesta na
Ponickú Hutu a RSC BB predkladá na schválenie BBSK aj opravu cesty na Ponickú Lehôtku,
násl. po rekonštrukcii sa popri ceste vybuduje aj potrebný oporný múr
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, v akom stave je osvetlenie a úprava
lokality okolo mostíka medzi ulicami Na Hlinku a Hriadky, na ktoré apelujú občania z ulíc
Hriadky a na Hlinku, ktorý tento prechod veľmi často využívajú
Bc. Pavol Ondrejko, prednosta OcÚ: - informuje, že na úpravu tohto miesta existujú dve
alternatívy, momentálne sa zbierajú cenové ponuky
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že skúma aj iné alternatívy, ako napr.
lampy na slnečnú energiu a vidí ako riešenie na tento mostík aj túto možnosť, v blízkosti
mostíka sa bude riešiť aj vytvorenie ihriska a násl. sa bude dotvárať celkové prostredie.
Momentálne je v štádiu úvah, či robiť schodíky, resp. či chodník vysypať štrkom, príp. iným
materiálom.
Obecné zastupiteľstvo v Ponikách
A) Zobralo na vedomie
Diskusný príspevok poslankyne Oľgy Koscovej ohľadne veľkých investičných akcií v obci –
Dom pre seniorov, vybudovanie chodníkov na Dolnej ulici a IBV v lokalite Roveň Poniky.
Hlasovanie: 9/0/0
B)
Odporučilo
Starostke obce zvolať verejné zhromaždenie občanov vo veci prerokovania plánovania
veľkých investičných akcií v obci – výstavba Domu pre seniorov, vybudovanie chodníkov na
Dolnej ulici a IBV v lokalite Roveň Poniky, a to v termíne najneskôr do 31. 03. 2020.
Hlasovanie: 9/0/0
C) Zobralo na vedomie
Diskusný príspevok poslancov ObZ Ing. Vladimíra Farkaša a Ladislava Šteca ohľadne
znečistenia lokalít určených na zber triedeného odpadu vo všetkých častiach obce Poniky, ako
aj problémov s vyvážaním odpadu zo strany firmy Marius Pedersen, avizovaných zo strany
občanov.
Hlasovanie: 9/0/0
D) Zobralo na vedomie
Diskusný príspevok poslankyne ObZ JUDr. Veroniky Poliakovej ohľadne rekonštrukcie cesty
smer Poniky – Ponická Lehôtka, úpravy a rozšírenia cesty na uliciach Hriadky a na Hlinku
a revitalizácie mostíka medzi ulicami Hriadky a na Hlinku.
Hlasovanie: 9/0/0
E) Zobralo na vedomie
Diskusný príspevok poslanca ObZ, Ing. Petra Matulu ohľadne znehodnotenej tabule
označenia časti obce Ponická Lehôtka, ako aj schátralých železných plotov pred otočkou
autobusov Ponická Lehôtka, lokalita Mestský sad a potreby ich odstránenia.
Hlasovanie: 9/0/0
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K bodu č. 12 - Rôzne:
Občianka Anna Lakatošová: - pýta sa, či Obec Poniky vydala povolenie na prácu na
obecnej parcele pri stavbe p. Jochima, - rozšírenie miestnej komunikácie, ulica Bukovinka,
Ponická Huta,
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že predmetnú cestnú komunikáciu
dovolila rozšíriť a požiadala aj o vysporiadanie zasiahnutých pozemkov, tieto práce p. Jochim
realizuje v rámci pôvodného stavebného povolenia, nové povolenie sa nedávalo, ostatné
záležitosti k predmetnému sporu budú jasné vtedy, keď sa vyjadrí Okresná prokuratúra
a Okresný úrad, Odbor výstavby a bytovej politiky B. Bystrica
Pavol Lomen, veliteľ DHZ Poniky: - informoval prítomných o rizikovom a nepovolenom
pálení rôznych druhov odpadu, najmä biologického, tvrdí, že tento jav je v obci pomerne
častý, hoci sa spred domov občanov vyváža biologický odpad pravidelne, pri zistení takéhoto
spaľovania odporúča volať hasičov a budú sa udeľovať občanom pokuty, zákon takéto činy
zakazuje a je treba ich sankcionovať
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - biologický odpad predstavuje v obci veľký
problém, p. Milan Lenár je jeho odvozom veľmi vyťažený a okrem toho sú s jeho vývozom
spojené vysoké náklady na spotrebu PHM, ako aj opotrebovanie traktora
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - navrhuje túto službu občanom spoplatniť a vyvážať len na
základe objednávky od občana
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - navrhuje nakúpiť pre potreby občanov kompostéry
a prostredníctvom adekvátnej osvety naučiť občanov likvidovať biologický odpad týmto
spôsobom
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - kopy biologického odpadu po obci aj veľmi zle opticky
pôsobia, obec nie je povinná vyvážať tento odpad každý deň, navrhuje, nech sa určí presný
termín vyvážania
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - navrhuje vyvážať biologický odpad jeden mesiac
na jar a mesiac na jeseň
Občan Ján Šávolt: - hovorí o potrebe šírenia osvety všeobecne ohľadne životného prostredia,
vníma potrebu priameho styku s občanom, navrhuje, aby sa urobilo verejné zhromaždenie,
kde by sa zúčastnil odborník z tejto oblasti a naučil ľudí kompostovať
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - tiež je za tento typ osvety a súčasne tiež navrhuje,
aby sa urobilo verejné zhromaždenie ohľadne kompostovania, taktiež treba rozdať informačné
letáky do schránok, v obci sa doplnili nové informačné tabule, kde obec dáva všetky aktuálne
informácie, navrhuje, aby aj poslanci ObZ si prešli svoje obvody a pýtali sa ľudí na ich
konkrétne potreby a požiadavky
Občan Ján Šávolt: - pýta sa na situáciu s rodným domom Štefana Žáryho a túto záležitosť
tiež navrhuje prebrať na verejnom zhromaždení a ďalej sa pýta, aké je ďalšie smerovanie
futbalu v obci. Konštatuje, že futbalové výsledky sú zlé, a napriek vybudovanému kvalitnému
športovému areálu diváci na zápasy nechodia, nakoľko je zlá výkonnostná úroveň
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že sa zúčastnila na zasadnutí výboru ŠK
OPL, kde sa okrem iného prejednávala aj dotácia zo strany obce, bola sklamaná z prístupu
niektorých hráčov, ktorí sa podľa ich vlastného hanbia hrať za Poniky, ale oceňuje, že sa
rozbehla prípravka, problém vidí v tom, že tu nie je dorast a vidí víziu v tom, aby sa ŠK OPL
venoval hlavne deťom, dostávajú 15 000 eur ročne, čo je dosť veľká suma na fungovanie
klubu
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - pýta sa, aká suma je určená pre prípravku ŠK
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - dotácia z obecného rozpočtu sa ŠK vypláca
štvrťročne, ale do prípravky sa z nej veľa peňazí neinvestuje
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Ladislav Štec, poslanec ObZ: - konštatuje na základe skúseností s vlastným dieťaťom, že
deti nedostávajú nič, iba staré lopty na tréning a vlastne nemajú ani žiadnu motiváciu, napr.
nejaká malá pozornosť, najmä občerstvenie za úspešný turnaj alebo podobne
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - tvrdí, že fungovanie celého ŠK OPL stojí za
zváženie, v rámci klubu sú rozpadnuté vzťahy, hráčov je málo, fungovanie hráčov je
neprofesionálne, chýba hlavná myšlienka a cieľ
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - žiada Komisiu kultúry a športu pri ObZ, aby sa
touto situáciou zaoberala, bude sa riešiť dotácia na rok 2020, starostka si zavolá na rokovanie
výbor aj futbalistov a budú sa požadovať výsledky
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: tvrdí, že hráči nechcú hrať, Ing. Romanovi Reslovi už
prezentovali celú situáciu, že bude problém s hráčmi aj s futbalom ako takým, Ing. Roman
Resl ale nezaujal nijaké stanovisko, hráčov tento systém nebaví, sú oslovovaní len pred
zápasom a tým pádom nemajú žiadnu disciplínu
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - ŠK OPL dostane termín na výsledky a prehodnotí
sa celé fungovanie klubu
Občan Ján Šávolt: - opätovne sa pýta, aká je situácia s rodným domom Štefana Žáryho
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje prítomných, že viackrát volala p. farára
Evanjelickej cirkvi a. v. v Ponikách Mgr. Petra Kevického na pracovné stretnutie. Starostka
vidí tri možnosti: 1. stavebný úrad nariadi odstránenie stavby, 2. vlastník sám stavbu odstráni,
3. Vlastník prevedie dom na obec za symbolickú cenu, ale záchrana budovy nie je možná,
skôr je reálna jej úplná asanácia.
Občianka Mária Mrázová: - informuje ohľadne neúnosnej situácie s kontajnermi na
triedený odpad pri Kultúrnom dome Ponická Lehôtka – vzniká tam skládka, prosí, aby sa
kontajnery odtiaľ premiestnili na iné miesto, lebo už sa poškodzuje aj fasáda kultúrneho domu
a ďalšia vec – nie je uzavretý otvor, kadiaľ sa dávkuje štiepka na vykurovanie kultúrneho
domu. Taktiež informuje o konkrétnych opatreniach, ktoré ona sama už urobila, aby sa
zabránilo neporiadku, ako aj o konkrétnych občanoch, ktorí tento neporiadok robia
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že poklop na uzavretie otvoru sa už
vyrába, analyzuje celú situáciu odvtedy, ako sa kontajnery do časti obce Ponická Lehôtka
umiestnili, sú už na druhom mieste, no občania aj tak nedodržiavajú pravidlá a nosia tam aj
odpad, ktorý sa zbiera spred domov, už bolo kompletne pripravené stojisko na zber odpadov,
ale občania s ním nesúhlasili, tak nebolo možné ho tam vybudovať, situácia sa bude ďalej
riešiť
Občan Miroslav Magna: - pýta sa na rekonštrukciu cestu popred horné bytovky na
Družstevnej ulici
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: ak schvália poslanci ObZ rozpočet pre rok 2020,
kde je na predmetnú rekonštrukciu plánovaná suma, bude sa opravovať.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Zobralo na vedomie
- diskusný príspevok p. Anny Lakatošovej, Bukovinka 127/19 Poniky – Ponická Huta
ohľadne rozširovania miestnej komunikácie v smere na lokalitu Molitóriska Ponická Huta
- diskusný príspevok p. Pavla Lomena, veliteľa DHZ Poniky ohľadne nelegálneho spaľovania
biologického odpadu, ako aj iných druhov odpadov občanmi v rôznych lokalitách obce
- diskusný príspevok p. Ladislava Šteca, poslanca ObZ Poniky, ohľadne potreby zosúladenia
vývozu biologického odpadu s ohľadom na ročné obdobia a obmedzenia vývozu iba na
obdobie jedného mesiaca na jar a na jeseň
- diskusný príspevok p. Jána Šávolta, Dolná ulica 61/14, Poniky ohľadne potreby zvýšenia
osvety v oblasti kompostovania
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- diskusný príspevok p. Jána Šávolta, Dolná ulica 61/14, Poniky ohľadne potreby riešenia
havarijného stavu budovy – rodného domu Štefana Žáryho na Hornej ulici, ako aj riešenia
opílenia líp na evanjelickom cintoríne
- diskusný príspevok p. Jána Šávolta, Dolná ulica 61/14, Poniky ohľadne potreby zvýšenia
efektivity a úrovne futbalového mužstva v Ponikách
- diskusný príspevok p. Márie Mrázovej, Nám. Mateja Kosca 21/4, Poniky – Ponická Lehôtka
ohľadne pretrvávajúcich problémov s kontajnermi na triedený odpad pred Kultúrnym domom
Ponická Lehôtka a nedisciplinovanosti občanov tunajšej časti, ako aj ohľadne potreby pevne
uzatvoriť otvor na vysýpanie štiepky do skladu Kultúrneho domu
- diskusný príspevok p. Miroslava Magnu, Družstevná ulica 168/9, Poniky ohľadne potreby
rekonštrukcie miestnej cestnej komunikácie pred bytovkami – horná časť Družstevnej ulice
- diskusný príspevok p. Oľgy Koscovej, poslankyne ObZ v Ponikách ohľadne potreby
zverejňovať v Ponickom spravodajcovi zrozumiteľnejšie články, a to najmä čo sa týka
stavebného zákona.
Hlasovanie: 9/0/0
B) Odporučilo
Komisii školstva, kultúry a športu pri ObZ v Ponikách prerokovať ďalšie fungovanie ŠK OPL
Poniky a správu predniesť na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ponikách
Hlasovanie: 9/0/0
C) Odporučilo
Starostke obce čo najskôr uskutočniť rokovanie so zástupcom Evanjelickej cirkvi a. v.
v Ponikách ohľadne riešenia havarijného stavu rodného domu Štefana Žáryho, opílenia líp na
evanjelickom cintoríne a majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod evanjelickým
cintorínom v Ponikách.
Hlasovanie: 9/0/0
D) Odporučilo
Starostke obce zvolať pracovné rokovanie s výborom ŠK OPL Poniky, ako aj s členmi
futbalového tímu ohľadne ďalšieho fungovania, perspektívy a financovania klubu.
Hlasovanie: 9/0/0
E) Odporučilo
Starostke obce zvolať verejné zhromaždenie s cieľom zvýšiť osvetu občanov o možnostiach
kompostovania a likvidácie biologických odpadov za pomoci odborníkov z danej oblasti.
Hlasovanie: 9/0/0
V závere starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 6. zasadnutí ObZ
obce Poniky.
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Zapisovateľka:

Mgr. Jana Turčanová, v. r.

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

Overovatelia zápisnice:

JUDr Veronika Poliaková, v. r.

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

Ing. Vladimír Farkaš, v. r.

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

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

Ing. Jana Ondrejková, v. r.

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