ZÁPIS
z 21. riadneho zasadnutia ObZ Obce Poniky, ktoré sa konalo
dňa 14. 12. 2017 na Obecnom úrade v Ponikách
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program: podľa pozvánky, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu
K bodu č. 1 Otvorenie 21. riadneho zasadnutia ObZ v Ponikách
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. Ján Beňo.
Z dôvodu neprítomnosti predsedu návrhovej komisie Romana Meška, ObZ schválilo ako
náhradníka poslanca Ing. Petra Matulu.
Hlasovanie: 6/0/0/
K bodu č. 2 Schválenie programu rokovania zastupiteľstva Obce Poniky
Poslanci ObZ v Ponikách boli oboznámení s programom rokovania. Starosta navrhol doplniť
program o nasledovné body:
Bod č. 14 Schválenie požadovanej čiastky na prefinancovanie finančných nákladov pre
elokované pracovisko ZUŠ Stožok Poniky.
Bod č. 15 Zmluva o poskytnutí právnych služieb uzavretá podľa zák. č. 586/2003 Z.z.
o advokácii a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov
Bod č. 16 Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na
zhotovenie dokumentárneho filmu „Poniky, Poniky ....ˮ
Obecné zastupiteľstvo Obce Poniky
Schvaľuje
Program 21.riadneho zasadnutia ObZ
Hlasovanie: 6/0/0/
K bodu č. 3 Kontrola plnenia uznesení
Hlavná kontrolórka Obce Poniky informovala o kontrole plnenia uznesení prijatých na
zasadnutiach Obecného zastupiteľstva Obce Poniky dňa 07. 12. 2016 až 28. 09. 2017.
Otázky, pripomienky a návrhy k predkladanému materiálu neboli vznesené.
Obecné zastupiteľstvo Obce Poniky
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva Obce Poniky dňa
07. 12. 2016 až 28. 09. 2017.
Hlasovanie: 6/0/0/
K bodu č. 4 Informatívna správa o aktivitách starostu obce
V predchádzajúcom období od 20. zasadania ObZ (dňa 28. 9. 2017), na ktorom bola podaná
Informatívna správa o aktivitách starostu obce, boli zabezpečované najmä nasledujúce aktivity:
- zabezpečované a riešené základné oblasti v činnosti OcÚ v originálnych aj prenesených
kompetenciách,
- príprava volieb do VÚC
(4.11.2017)
- pracovné stretnutia a aktivizácia činností súvisiacich s hospodárením v OPL, spol. s.r.o.,
účasť na DR, uplatňovanie pôsobnosti VZ,
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- podpisy zmlúv, materiály zverejnené v zmysle zákona o verejnom prístupe k informáciám na
webovom sídle obce,
- pracovné stretnutie s poslancami ObZ,
- na predošlých dvadsiatich ObZ bolo prijatých spolu 257 uznesení, hlavná kontrolórka obce
vykonáva kontrolu plnenia uznesení v zmysle zákona a plánov HK,
- rokovanie so zástupcami cirkevného zboru EACV v Ponikách k výsledkom presbytéria k
evanjelickému cintorínu a chodníku do cintorína na pozemkoch v ich vlastníctve,
- predprojektová príprava rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníky, výzva na
projektanta dopravných stavieb,
- práce v Spoločnom stavebnom úrade, kolaudácie stavieb/rekonštrukcií rodinných domov,
účasť na výkone štátneho stavebného dohľadu, vydanie územnoplánovacích informácií,
stretnutia k územnému rozhodnutiu,
- zasadnutia mikroregiónu Severné Podpoľanie,
- pracovná porada starostov okresu BB - Reg. ZMOS, prezentácia právnických služieb,
- schvaľovanie dokumentu Program starostlivosti NPR Ponická dúbrava (územie európskeho
významu) na roky 2017-2046,
- zimná údržba – Zmluva s Agro, s.r.o. Poniky,
- zmena v poskytovaní právnych služieb – JUDr. Hlinka ukončil zmluvu výpoveďou, návrh je
uzatvoriť zmluvu s advokátskou kanceláriou Urbáni & Partners – bude tvoriť samostatný
rokovací bod na ObZ,
- príprava odčlenenia nečistených plôch TTP v majetku obce z nájmu a ich nájom pre OPL spol.
s.r.o., príprava prevodu do LP, alebo pestovania lesa po náletových drevinách,
- príprava projektu výstavby telocvične pri ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách urgencie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo školstva SR v roku 2017, NPF
nebol schválený,
- voľby Rady školy, poverená Mgr. Janovčíkovej za riaditeľku ZŠ s MŠ ŠŽ v zmysle
ustanovenia par. 3, ods.1 a ods.11 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom 6.12.2017,
- kontrolné dni na stavbe parku Horná ulica (Park reformácie) Zmluva o dielo16/2017
predĺženie termínu ukončenia realizácie (z 3.10.2017 na 19.10.2017 odovzdaný a prevzatý
dňa 27.10.2017, otvorený 30.10.2017, cena realizácie bola 59 234,36 € skutočná cena bola
54 769,64 € (zmluvná pokuta 3833,87 €), dokončiť osvetlenie,
- príprava rozpočtu obce na nasledujúce rozpočtové obdobia, návrh cca 10 tis. € na
participatívny rozpočet, návrhy poslancov, komisií, rozpočty organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, predložený na pripomienky, stanovisko finančnej komisie, 3 poslanci
pripomienky a návrhy sú riešené s predkladateľom,
- zadanie a príprava ÚPD, Dodatok č. 7. informácia bude podaná na ObZ,
- príprava publikácie/monografie o Obci Poniky,
- stav účtov ku dňu 21.09. 2017 spolu 1 252 627,70 €
Verejné obstarávanie:
 realizované VO na arboretizáciu obce, ( 9 823,25 € dodávateľ HARA s.r.o.
Kremnická 2531/11, 960 01 Zvolen), realizácia v októbri 2017
 Príprava VO na Kultúrny dom na Ponickej Lehôtke, spracovanie zadania pre
Slovenské centrum obstarávania
 Príprava VO na verejné osvetlenie a miestny rozhlas (Molitoriska)
 Podklady na VO Kultúrny dom Ponická Lehôtka – rekonštrukcia a prístavba
Projekty vo vývoji/realizácii:
 ŽoNFP na spolufinancovanie projektu zníženie energetickej náročnosti KD PH,
nebolo zatiaľ rozhodnuté poskytovateľom
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 projektová príprava vybudovania verejného osvetlenia – Molitoriska, podklady
pre stavebné povolenie
 príprava projektu na úpravu športového areálu Horedolinie a rekonštrukcia novej
šatne, zadané spracovanie projektu na stavebné úpravy
 príprava projektu „Dom seniorov Poniky“, návrh zmlúv, výzvy spolumajiteľom,
tvorba feasibility study (EFO s.r.o) na projekt, projektové zámery
 Rozvádzače verejného osvetlenia, prekládka zo stĺpov– realizácia
Kultúrne a športové aktivity:
 Memoriál Ondreja Holca v cezpoľnom behu , konaný dňa 14.10.2017
 Október – mesiac úcty k starším – posedenie za spoločným stolom so seniormi
nad 70 rokov – účasť 72 občanov (kultúrny program, občerstvenie, malý darček)
konaný dňa 17.10.2017
 Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka – 02.12. 2017
 Vianočný koncert v evanjelickom kostole, vianočný punč starostu, vianočné trhy
žiakov - 10.12.2017
 Otvorenie Parku reformácie 31.10.2017
 Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu, ktorým vyhlasuje Zvonicu, múr
hradbový a cintorín príkostolný za národnú kultúrnu pamiatku
 Ponuka zapojenia obce do projektu EÚ Horizon 2020 (Madueňo-Ripoll,
Katalánsko) oživenie stredovekých hud. nástrojov z artefaktov
 „Poniky, Poniky ...“ dokumentárny film o Ponikách, zvykoch, tradíciách - autor
Milan Kosec a nositelia tradícií - materiál na ObZ
Pripravované aktivity:
 Novoročná čaša vína 10.01. 2018
 Ponická zabíjačka

13.01. 2018

 Karneval na ľade

v prípade priaznivých podmienok december/január

 Ponická fujarka

18. 03. 2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Poniky
Berie na vedomie
Informatívnu správu o aktivitách starostu Obce Poniky.
Hlasovanie: 6/0/0/
K bodu č. 5 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Poniky
Predložila hlavná kontrolórka Obce Poniky.
Otázky k predkladanému materiálu.
Poslanec Marek Matuška: Koľko rokov by sme mali dofinancovávať ZUŠ - elokované
pracovisko Poniky?
Hlavná kontrolórka: Prihlásených je 23 detí naviac oproti minulému obdobiu. Financie budú
použité na platy pedagogických pracovníkov, čo nebolo zohľadnené v rozpočte.
Poslanec Ing. Roman Resl: Bola podpísaná zmluva so STRODOS, spol. s.r.o. ?
Hlavná kontrolórka: Obec môže podpísať zmluvu len s partnermi zaregistrovanými v registri
partnerov verejného sektora. Musia byť splnené podmienky stanovené zákonom č. 315/2016
Z. z. pre registráciu, najmä vyrovnané záväzky voči štátnym inštitúciám. Ak firma nemá
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splnené tieto podmienky, nemôže s ňou obec uzatvoriť zmluvu. Spoločnosť STRODOS spol.
s.r.o. v posudzovanom období nebola zaregistrovaná v RPVS, záväzky voči štátu mala splnené.
Poslanec Ing. Roman Resl: ZUŠ, ktoré predmety a ktorí učitelia vyučujú jednotlivé predmety
v priestoroch ZŠ Poniky?
Starosta informoval, že dotácia pre ZUŠ je samostatný bod programu a odporučil, aby bola
problematika prerokovaná v bode č. 14.
Obecné zastupiteľstvo Obce Poniky
Berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky Obce Poniky o kontrolnej činnosti.
Hlasovanie: 6 /0/0/
K bodu č. 6 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Poniky na I. polrok 2018
Predložila hlavná kontrolórka Obce Poniky.
Otázky, pripomienky a návrhy k predkladanému materiálu neboli vznesené.
Starosta ponúkol prítomným občanom možnosť podania návrhov k plánu kontrolnej činnosti.

Návrhy od prítomných občanov k plánu činnosti hlavnej kontrolórky neboli žiadne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Poniky
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Poniky na I. polrok 2018.
Poveruje
Hlavnú kontrolórku obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti na I. polrok 2018.
Hlasovanie: 6/0/0/
K bodu č. 7 Zariadenie pre seniorov v Obci Poniky – štúdia uskutočniteľnosti
Predložil prednosta OcÚ Bc. Ondrejko.
Pripomienky je stále ešte možné podávať, poslancom ObZ bol materiál doručený dňa
06. 12.2017. Štúdia uskutočniteľnosti zverejnená na webovom sídle Obce Poniky
www.poniky.sk
Otázky, pripomienky a návrhy k predkladanému materiálu neboli vznesené.
Obecné zastupiteľstvo Obce Poniky
Berie na vedomie
Informáciu o Zariadení pre seniorov v Obci Poniky – štúdia uskutočniteľnosti
Žiada starostu Obce Poniky
Zohľadniť pripomienky poslancov k štúdii uskutočniteľnosti a návrhu projektu.
Realizovať výkup pozemkov v súlade s Územným plánom sídelného útvaru Poniky, Zmeny a
doplnky č. 7 v zmysle uznesenia ObZ č.237/2017
Pripraviť podklady pre stavebné povolenie.
Otázky, pripomienky a návrhy k predkladanému materiálu neboli vznesené.
Hlasovanie: 6/0/0/
K bodu č. 8 VZN 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
Predložila Božena Bukvajová, referentka OcÚ.
Otázky k predkladanému materiálu.
Poslanec Marek Matuška: Aký koeficient by mal byť?
Božena Bukvajová: Zatiaľ nie sú zverejnené oficiálne informácie.
Ďalšie otázky, pripomienky a návrhy k predkladanému materiálu neboli vznesené.
Obecné zastupiteľstvo Obce Poniky.
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Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia.
Hlasovanie: 6/0/0/
K bodu č. 9 Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 4/2017 o určení výšky príspevku
na činnosť školy a školského zariadenia
Predložila Božena Bukvajová referentka OcÚ.
Otázky, pripomienky a návrhy k predkladanému materiálu neboli vznesené.
Obecné zastupiteľstvo Obce Poniky
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 4/2017 o určení výšky príspevku na činnosť
školy a školského zariadenia
Hlasovanie: 6/0/0/
Príchod poslanca Michala Šávolta o 17,54 h
K bodu č. 10 Návrh rozpočtu Obce Poniky na rozpočtové obdobie 2018-2020
Predložila Viera Mrázová referentka OcÚ.
Otázky poslancov na predkladateľa:
Poslanec Ing. Roman Resl: Podľa poslanca nie sú niektoré veci v poriadku. Hlavná vec, ktorá
nesedí sú kapitálové výdavky, ktoré riešil so zodpovednými zamestnankyňami OcÚ. Zatiaľ
bolo vysvetlené, že zostatok prostriedkov na kapitálové výdavky sa môže dať do príjmu
v nasledujúcom roku. Otázka – či sa môže dať do kapitálových výdavkov aj v tomto roku.
Hlavná kontrolórka: Ak sa začne realizácia do konca roka, môžu sa presunúť. Kapitálové
výdavky môže presunúť iba ObZ.
Poslanec Ing. Roman Resl: Či musí byť projekt a musí byť schválený, aby sa mohli presunúť
prostriedky.
Starosta: Kapitálové výdavky – možnosť presunu počas celého roka. Kompetencia patrí ObZ.
V priebehu roka sa upresňuje rozpočtovými opatreniami v zmysle zákonných noriem je možné
presúvať výdavky v rámci akcií/položiek rozpočtu. Nemôže sa urobiť teraz, iba po vykonaní
ročnej účtovnej závierky a keď bude vykonaná konsolidovaná závierka. Keď bude jasný
hospodársky výsledok, ktorý musí byť presunutý v zmysle zákona do oblasti kapitálových
príjmov.
Hlavná kontrolórka: Z finančných operácií nie je možné dať do kapitálových operácií. Presúvať
podľa skutočnej potreby. Môže sa presúvať z bežných príjmov a bežných výdavkov.
Poslanec Ing. Ľubomír Klementis Žiadal o vysvetlenie čiastky vo výške 14 tis. € v položke
kancelárske potreby a propagácia.
Viera Mrázová: Ide o čerpanie bežného roku, ku ktorému sa priblížila navrhnutá položka –
materiál, kancelárske potreby, spotrebný materiál , pracovné odevy.
Poslanec Ing. Roman Resl : Kapitálové výdavky – položka, zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov. Aká je výška toho, lebo na rok 2017 sme si schválili 365 tis. €, ale
do akej skutočnej výšky sme mohli zostatok prostriedkov kapitálových výdavkov čerpať.
Hlavná kontrolórka: Aké máte finančné operácie, to sú vlastne finančné operácie na účte.
Poslanec Ing. Roman Resl: Zostatok na účte k prvému januáru mínus rezervný fond.
Poslankyňa Ing. Alena Ježeková: Otázka komisie financií. V položke údržba budov je
60 tis. €, je suma len orientačná alebo sú naplánované konkrétne akcie, napr. na rekonštrukciu
školskej kuchyne a pod.?
Viera Mrázová: Približná suma, ktorá sa bude upravovať podľa potrieb. Teraz to nevieme
rozlíšiť. Je tam napr. zahrnutý aj kultúrny dom na Ponickej Lehôtke, kde niektoré výdavky
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nepôjdu na kapitálové ale na bežné. Položka sa bude musieť upraviť podľa potreby a zatiaľ sa
bude čerpať na budovy, ktoré bude treba.
Starosta: Napríklad aj na šatne v areáli na Horedoliní. Starosta požiadal o stanovisko
k rozpočtu predsedníčku finančnej komisie.
Stanovisko finančnej komisie predložila poslankyňa Ing. Alena Ježeková. Komisia riešila
vyššie uvedené problémy, t. j. čiastku na kancelárske potreby a propagáciu, výšku čiastky na
údržbu budov a tiež riešila výšku poplatku za odpady, ktorú riešime už niekoľko rokov a
rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ktorý tvorí sumu viac ako 10 tis € , a ktorý je možne
riešiť viacerými spôsobmi. Jednou z možností je zvýšiť poplatky za komunálny odpad, čo
odmietame ako poslanci, druhou možnosťou je znížiť poplatky za odvoz lepšou seperáciou
odpadu v domácnostiach, alebo možnosť zvýšiť propagáciu separovania napr. možnosťou
vložiť farebný leták do schránok, alebo distribúciou vriec za separovanie.
Božena Bukvajová: Všetky možnosti boli realizované.
Ku kapitálovým výdavkom - informácia bola podaná aj na pracovnom stretnutí poslancov
s tým, že kapitálové výdavky sa budú riešiť podrobnejšie v r. 2018 po RÚZ za rok 2017.
Starosta: Poďakoval za prezentovanie stanoviska.
Poslanec Ing. Roman Resl: Otázka miezd – akým spôsobom - za rok 2016 schválených
rozpočet 160 tis., upravený na 218 tis., skutočné plnenie 140 tis. €, čo predstavuje 50 %, je to
zle nastavené alebo len napísané.
Starosta: Otázka, ktorú položku myslel pán poslanec.
Poslanec Ing. Roman Resl: Položka na mzdy. V plnení rozpočtu je čerpanie len cca 80 tis. €,
po prepočte ešte za nasledujúce 2 mesiace by táto položka mohla predstavovať okolo 95 tis. €,
prečo je navrhovaných 160 tis.€. Žiada o vysvetlenie disproporcie.
Viera Mrázová: Tarifné platy – zvýšená suma o nárast platu 4,8 %, ešte nebol schválený osobné
príplatky, odmeny sa nedajú presne rozpočtovať na 100 %. Presné čísla budú upravené
rozpočtovým opatrením. Teraz nie je možné určiť presné číslo
Poslanec Ing. Roman Resl: Z čoho sa vychádzalo pri návrhu rozpočtu.
Viera Mrázová: V čerpaní rozpočtu, ktorý bol predložený poslancom dňa 06. 12. 2017 ešte
neboli účtované 2 posledné mesiace roku.
Poslanec Ing. Roman Resl: Prečo je navrhnutých 160 tis. - vychádza z tohto ročného rozpočtu?
Viera Mrázová: Bude sa upravovať napr. ako náhrada za odchádzajúcu do dôchodku, súbeh
pracovného pomeru počas zaškoľovania, zvýšenie miezd podľa kolektívnej zmluvy a pod.,
osobné príplatky, pribudne nová pracovníčka a pod.
K návrhu rozpočtu predložila písomné stanovisko hlavná kontrolórka obce.
Otázky, pripomienky a návrhy k predkladanému materiálu neboli vznesené.
Obecné zastupiteľstvo Obce Poniky
Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Poniky k návrhu rozpočtu Obce Poniky na roky 2018,
2019, 2020.
Schvaľuje
Rozpočet Obce Poniky na rozpočtované obdobie 2018, 2019, 2020.
Hlasovanie: 6/0/1
K bodu č. 11 Smernica o vybavovaní sťažností
Predložil prednosta OcÚ Bc. Ondrejko.
Otázky, pripomienky a návrhy k predkladanému materiálu neboli vznesené.
Schvaľuje
V zmysle § 11 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach smernicu o vybavovaní sťažností na
Obecnom úrade Obce Poniky.
Hlasovanie: 7/0/0/
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K bodu č. 12 Územný plán sídelného útvaru Poniky, Zmeny a doplnky č. 7
Predložil prednosta OcÚ Bc. Ondrejko.
Otázky k predloženému materiálu:
Poslanec Marek Matuška: Aké boli vznesené pripomienky?
Prednosta: Pripomienka vlastníka dotknutého susedného pozemku, ktorý namietal omylom
zahrnutý pozemok do areálu určeného pre verejný záujem. Pripomienka bola akceptovaná
v plnom rozsahu. Druhú pripomienku vzniesla firma Crosier, spol. s .r. o., ktorá navrhovala
zahrnúť v ÚP Dodatku č. 7 inú zónu na športovo-rekreačné účely . Túto pripomienku je možné
riešiť v rámci inej zóny sídelného útvaru, nie je možné ju riešiť v tomto dodatku.
Poslanec Marek Matuška: Ako bude vyriešená prístupová cesta k výstavbe rodinných domov
v lokalite nad Poľnou ulicou?
Starosta: Územný plán v Dodatku č. 7 rieši zahrnutie pozemkov pre verejný záujem, najmä
miestne komunikácie. Vlastníci uvedených pozemkov budú prostredníctvom OcÚ oslovovaní
s dohodou na odpredaj, zámenu pozemkov a pod. V prípade ak nedôjde k dohode OcÚ využije
inštitút vyvlastnenia predmetných pozemkov, nakoľko tieto sú zahrnuté v Dodatku č. 7 k ÚP
ako pozemky verejného záujmu.
Otázky, pripomienky a návrhy k predkladanému materiálu neboli vznesené.
Berie na vedomie
Informáciu o Územnom pláne sídelného útvaru Poniky, Zmeny a doplnky č. 7
Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 13 Delegovanie zástupcu do Rady školy pri ZŠ s MŠ Š. Žáryho v Ponikách
Predložil starosta obce.
Otázky, pripomienky a návrhy na predkladateľa neboli žiadne.
Deleguje
Za člena Rady školy pri ZŠ a MŠ Štefana Žáryho v Ponikách v zmysle § 25 ods. 1, ods. 4 a
ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom
znení a v zmysle §1 ods. 2 a § 2, písm. d) vyhlášky č. 291/2004 Ministerstva školstva SR
Bc. Pavla Ondrejku .
Žiada
Predsedu rady školy upraviť Štatút rady školy v zmysle tohto uznesenia.
Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 14 Schválenie požadovanej čiastky na prefinancovanie finančných nákladov
pre elokované pracovisko ZUŠ Stožok Poniky.
Predložila Božena Bukvajová, referentka OcÚ.
Otázky k predloženému materiálu:
Poslanec Ing. Roman Resl: Podľa poznatkov niektorí učitelia nechodili na hodiny, žiaci
prestali navštevovať školu, chce vedieť počet žiakov, počet učiteľov.
Starosta: Riaditeľ ZUŠ predložil materiály. Takéto informácie v predloženom materiály nie sú,
napriek tomu, že boli požadované.
Hlavná kontrolórka: Je daný počet pedagógov, počet žiakov – koľko žiakov učí a koľko krát do
týždňa.
Poslanec Ing. Roman Resl: Informácie ohľadne mien pedagógov a počte skutočne odučených
hodín neboli dodané.
Otázky, pripomienky a návrhy k predkladanému materiálu neboli vznesené.
Súhlasí
S dotáciou na prefinancovanie finančných nákladov pre elokované pracovisko ZUŠ Stožok
Poniky vo výške 4 528,- € za obdobie september – december 2017.
Hlasovanie: 6/0/1/
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K bodu č. 15 Zmluva o poskytnutí právnych služieb uzavretá podľa zák. č. 586/2003
Z.z. o advokácii a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Otázky, pripomienky a návrhy k predkladanému materiálu neboli vznesené.
.
Schvaľuje
Zmluvu o poskytnutí právnych služieb uzavretú podľa zák. č. 586/2003 Z.z.
o advokácii a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 16 Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na
zhotovenie dokumentárneho filmu „ Poniky, Poniky ....ˮ
Predložil prednosta OcÚ Bc. Pavol Ondrejko.
Otázky k predloženému materiálu:
Poslanec Marek Matuška : V zmysle Zmluvy o dielo má byť dodaných 20 ks DVD, tento
počet je finálny?
Starosta: Áno, v zmysle Zmluvy o dielo bude dodaných 20 ks DVD.
Poslanec Michal Šávolt: Nie je podstatné koľko kusov DVD, ale čo je obsahom diela. Bol
často prítomný pri tvorbe diela a vie posúdiť, koľko práce na diele bolo vykonanej.
Poslanec Ing. Roman Resl: V zmysle Čl. 9 Zmluvy o dielo má povolenie disponovať s dielom
Obec Poniky a PANORÁMA Je teda pri rozširovaní diela potrebný súhlas oboch subjektov
súčasne?
Starosta: Rozširovanie diela - ak bude chcieť obec distribuovať dielo, môžu tak robiť nezávisle
od súhlasu PANORÁMY, čo vyplýva z dikcie čl. 9 Zmluvy, ktorá ustanovuje, že povolenie
rozširovať dielo má Obec Poniky a PANORÁMA.
Otázky, pripomienky a návrhy k predkladanému materiálu neboli vznesené.
Schvaľuje
Realizáciu dokumentárneho filmu „Poniky, Poniky ...ˮ
Žiada starostu obce
O uzavretie Zmluvy o dielo podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na zhotovenie
dokumentárneho filmu Poniky, Poniky ....
Hlasovanie: 7/0/0/
K bodu č. 17. Rôzne
Starosta požiadal konateľov OPL, spol. s. r. o. aby informovali o hospodárení s majetkom obce
v OPL, spol. s.r.o. a prognóze hospodárskeho výsledku 2017.
Ing. Matula: Obci bolo na nájme zaplatených 455 tis. €, okrem iného bolo dodané drevo červené
smreky na výstavbu Parku reformácie v hodnote 6 896,- € , bol zaplatený poplatok za náhradu
pozemkov pod protipožiarnou nádržou Húdlova vo výške 5 146, - €. Príjmy do obce tvoria
spolu cca 467 042 tis. € k dnešnému dňu, 55 tis. € príde na účet obce v zmysle Zmluvy o nájme
na nasledujúci deň , okrem toho OPL, spol. s.r.o. zaplatila daň 8700,- €, teda sumárne OPL,
spol. s.r.o. zaplatila obci 475 tis. €, čo predstavuje cca 34,- € z vyťatého m³. Hospodársky
výsledok 2017 plánuje na úrovni 10 až 15 tis. €. Prebehlo VO na ťažobnú a pestovateľskú
činnosť. V lesopestebných prácach VO bol úspešný jeden uchádzač a v ťažobnej činnosť boli
úspešní 4 dodávatelia. Tiež informoval o výsledku verejného obstarávania na zabezpečenie
ťažobných a lesopestebných prác na rok 2018, ktoré budú podľa zápisnice o výsledku VO
zabezpečovať 4 dodávatelia, výstupy budú predložené na zasadnutie dozornej rady.
Ing. Juraj Piar, konateľ: V skutočnosti bolo zoťatých 13 800 m³, ostatné 340 m³ v samovýrobe.
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Hlavná kontrolórka – faktická poznámka k materiálu v bode č. 14 - k termínu 22. 12. 2017 nie
je podľa HK možné vyúčtovanie dotácie pre ZUŠ, nakoľko bude potrebovať výpisy, niektoré
veci sa vyplácajú len v januári , z tohto dôvodu navrhla termín do 05. 01. 2018.
Starosta – nesúhlasí s dátumom navrhovaným hlavnou kontrolórkou. Účtovné postupy
predpokladajú časové rozlíšenie nákladov na mzdy a teda tento problém je možné riešiť.
Pripomienky poslancov:
Michal Šávolt: V krátkych intervaloch sa vypína elektrika – nie je v tom istom období. Trvá
to istý čas. Má informácie od viacerých občanov, žiada preveriť dôvody.
Starosta: O uvedenej problematike hovoril s odborníkmi, ktorí odporúčajú preveriť zmluvy
uzatvorené s dodávateľom elektriny, ktoré pripúšťajú takéto výpadky. Zo strany OcÚ bude
pripravené rokovanie s dodávateľom - SSD.
Ing. Alena Ježeková: Má podnety zo strany občanov, aby na Námestí Štefana Žáryho
v Ponikách boli umiestnené orientačné tabule so smerom Ponická Huta a Ponická Lehôtka
Starosta : Prosím doplniť návrh a doriešiť s prednostom OcÚ.
Ďalej vzniesla požiadavku, aby školský autobus, ktorý prepravuje žiakov počas školského roka
každé ráno o 7.30 h, sa otáčal pri družstve a žiakov dopravil pred školu.
Starosta poveril Ing. Ježekovú zistením konkrétneho čísla spoja, aby mohol jednať
s prepravcom.
Ing. Peter Matula: Má požiadavku od mamičiek z Ponickej Lehôtky na zriadenie materského
centra.
Prednosta Bc. Ondrejko informoval, že mamičky takúto požiadavku vzniesli aj osobne na OcÚ.
Jednal s riaditeľkou ZŠ s MŠ Š. Žáryho v Ponikách o možnosti prenájmu priestorov ZŠ,
resp. MŠ, ktorá informovala, že takéto zariadenie nie je možné zriadiť v ich priestoroch
z hygienických dôvodov. V prípade, že by takéto zariadenie vzniklo, napr. v priestoroch
kultúrneho domu, prednosta informoval mamičky o potrebe založiť si občianske združenie,
resp. určiť zodpovedné osoby. Takáto vôľa sa zatiaľ nenašla.
Starosta: Musí sa vykurovať celý kultúrny dom.. Seniori nateraz nepredpokladajú klubovú
činnosť. Pripadá do úvahy Ponický dom , musí sa temperovať aj KD. Musí sa niekto nájsť, kto
preberie zodpovednosť. Prenájom v zmysle VZN pre občanov za 0.- € - aby organizácie, ktoré
vykonávajú prospešnú činnosť pre obec mali bez poplatku. Musí ísť o bezpečnosť občanov.
Každé zhromažďovanie vo verejných priestoroch musí mať pravidlá.
Ing. Peter Matula: Vyslovil požiadavku realizovať projekt pre výstavu rodinných domov v časti
Poniky- Hlinka - časový odhad realizácie vybudovania sietí.
Starosta: Riešili sme problém s odvodnením Palovie doliny – z obecných pozemkov preteká
voda na súkromné pozemky. Projektant má pripraviť projekt na odvodnenie. Riešiteľné za
pomerne nízkych nákladov. Potom má byť realizovaný prívod el. energie na hraniu pozemkov,
bol zadaný projekt.
Ing. Ľubomír Klementis: Položil otázku, či nie je možná výmena veľkokapacitných kontajnerov
v cintorínoch a namiesto nich umiestniť kontajnery na plasty, sklo.
Starosta : Informoval o vývoze kontajnerov, Uloženie komunálneho odpadu je značne finančne
náročné. Ak ich nedáme, bude problém. V ev. cintoríne - riešenie odpadového hospodárstva.
Projekt sa možno bude replikovať aj v katolíckom cintoríne.
Ing. Ľubomír Klementis : Na Ponickej Hute sú rozkopané prípojky na vodu. Žiada o informáciu
či je v kompetencii obce tento problém riešiť.
Starosta : Pri každom stavebnom povolení je všetko vyznačené, čo všetko je povinnosťou
stavebníka. Podnet bude riešiť obec. Žiada poslancov o spoluprácu pri zistení skutkového stavu.
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Ing. Roman Resl: Rozpočet – možnosť kapitálových výdavkov – do budúcoročného rozpočtu
– v budúcom roku. Pre občanov robíme veľmi málo, občania majú názor že sa v obci nič nerobí.
Je nemysliteľné, aby bolo milión na účte. Navrhol ObZ pripraviť kapitálové výdavky na budúci
rok, ako by sa dokázali realizovať. Do marca 2018 už budú sumy, s ktorými sa bude môcť
operovať. Sumy – zostatky rozpočtu z minulých rokov, čo je strategická vec. Dosť priestoru
na prípravu.
Telocvičňa – schválené spolufinancovanie vo výške 456 tis. € Nebolo realizované. Info
na stavebný projekt, alebo či zastaviť. Je otázne či ideme požiadať starostu o vypracovanie
stavebného projektu. Je otázne či dokážeme spolufinancovať realizácie, či to dotiahneme alebo
to nedotiahneme.
Starosta: Starosta sa ohradil voči názoru poslanca, že sa v obci nič nerobí. Bolo predložených
niekoľko projektov. Sám poslanec bol iniciátorom zastavenia jedného projektu. O všetkých
projektoch – projekt telocvične – výkaz, výmer, pripravený do štádia na žiadosť o NFP zo
štátneho rozpočtu. Projekt pre rekonštrukciu KD – návrh na rekonštrukciu KD v Ponickej
Lehôtke, čakal som na zasadnutie obecného zastupiteľstva, aký je jeho názor na rekonštrukciu
KD, pretože pán poslanec navrhuje zmeny, znamenajúce spomaľovanie/nerealizovanie
niektorých projektov. Prednosta informoval o tom, že je podpísané vypísanie verejnej súťaže,
aby sme to mohli realizovať. Väčšinu informácií podávame aj komisii, ktorej predsedá
poslanec Resl na zaujatie stanoviska. Na niektoré vôbec nereaguje ani komisia, ani jej predseda.
Informovali sme o Zariadení pre seniorov, pripravuje sa projekt a realizácia chodníkov Dolná
ulica, výstavba pripojenia NN pre lokalitu Hlinka. Informovali sme o ÚPD, poslanci majú
vedomosti a vieš aj prečo sme definovali túto zónu a vo verejnom záujme – pre potreby
vykúpenia, alebo iným spôsobom získať cesty do obecných pozemkov. Kedykoľvek má
ktokoľvek na OcÚ všetky projekty k dispozícii. Informácie sú zasielané do e-mailových
schránok poslancov.
Michal Šávolt: Doplnil – ak sme nedostali dotáciu – neznamená to, že by sa mal projekt
zastaviť. Projekt by mal byť vypracovaný. Bude nápomocný pri projekte.
Peter Matula: Je projekt zadaný?
Starosta: Projekt je v štádiu zadania s požiadavkou zníženia ceny na realizáciu
Otázky občanov:
Anna Lakatošová: Projekt Molitoriska - projekt ešte nie je schválenie stavby, nie si je istá či
boli jej pripomienky
zahrnuté do stavebného projektu, či sa projekt vyhlási verejnou
vyhláškou, lebo projekt je príprava na stavebné povolenie.
Prednosta: Projekt je vyhotovený, počíta s podzemným aj vzdušným riešením. Bol podaný na
pridelený stavebný úrad. Ten bude postupovať v zmysle platnej legislatívy a ak máte susedný
pozemok, môžete byť účastníkom stavebného konania. Pre projekt nie je vydané zatiaľ
stavebné povolenie.
Anna Lakatošová: Je náš pozemok susedný ?
Prednosta: Neviem odpovedať, nepamätám si presnú situáciu s pozemkami. Pre určenie
pozemku je Vám k dispozícii p. Tomaník.
Starosta : Možnosť nahliadnuť do pozemkov na OcÚ v GIS Poniky.
Prednosta: Celá stavba ide o obecnom pozemku.
Prednosta prisľúbil fotokópiu
projektu doručiť p. Lakatošovej.
Anna Lakatošová: Informovala o problémoch s odhŕňaním snehu, požiadavku na iné riešenie
nevzniesla.
Ján Diško: Informoval sa, prečo je pozastavená rekonštrukcia kultúrneho domu v Ponickej
Lehôtke, o projekte telocvične a oprave cesty smerom od Pelcov na Ponickú Lehôtku. Je
v zlom stave.
Starosta: Schválené boli finančné prostriedky na opravu 3 úsekov cesty zo Šalkovej do Poník.
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Prednosta, starosta a niektorí poslanci lobovali za opravu/rekonštrukcie ciest. Nepodarilo sa
získať viac finančných prostriedkov.
Ján Diško: Projekt telocvične už raz bol vypracovaný, prečo sa nežiadajú peniaze naň ako na
nedokončenú stavbu od štátu.
Prednosta informoval, že projekt bude len aktualizovaný a financovanie zo strany štátu takto
nefunguje. Vyjadril poľutovanie, že napr. OPL, spol. s.r.o. neprispievala v tom čase takými
finančnými prostriedkami do rozpočtu obce ako v súčasnosti.
Starosta: O tom ako efektívne, účinne a hospodárne bolo nakladané s majetkom Obce Poniky
musia vedieť aj tí poslanci, ktorí sú v súčasnom ObZ a tvorili manažment OPL, spol. s.r.o.
K bodu č. 18. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomných za účasť a ukončil 21. riadne
zasadnutie ObZ.

Zapisovateľka:

Anna Trnková v.r.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Alena Ježeková v.r.
Ing. Peter Matula v.r.

Starosta obce:

Ing. Ján Beňo v.r.
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