ZÁPI S
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo
dňa 06. augusta 2020 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Ponikách

Prítomní:
Program:

Podľa prezenčnej listiny
Podľa pozvánky, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu

K bodu č. 1 Otvorenie 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala starostka obce Ing. Jana Ondrejková.
K bodu č. 2 Zánik mandátu poslanca
Starostka obce Ing. Jana Ondrejková predniesla k predmetnému bodu rokovania
dôvodovú správu. Správa v plnom znení:
Poslankyňa obecného zastupiteľstva Oľga Koscová na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 01. 07. 2020 ústne oznámila vzdanie sa mandátu poslankyne Obecného
zastupiteľstva v Ponikách, volebný obvod Poniky. V zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mandát poslanca zanikol.
Podľa § 51 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov OÚ obce Poniky inicializoval nastúpenie náhradníčky Ing. Aleny
Ježekovej za poslankyňu obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode Poniky.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Že mandát poslankyne Oľgy Koscovej vo volebnom obvode Poniky zanikol dňom 01. 07.
2020, v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, a to ústnym vzdaním sa mandátu, ktoré bolo oznámené starostke obce
na 10. riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Ponikách dňa 01. 07. 2020.
Hlasovanie: 7/0/0
B) Vyhlásilo
Podľa § 51 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov nastúpenie náhradníčky Ing. Aleny Ježekovej za poslankyňu obecného
zastupiteľstva vo volebnom obvode Poniky.
Hlasovanie: 7/0/0
C) Konštatovalo
Že poslankyňa Ing. Alena Ježeková volebného obvodu Poniky zložila sľub poslanca podľa §
26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a že jej bolo
odovzdané osvedčenie o tom, že sa stal poslankyňou Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: 7/0/0
K bodu č. 3 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
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zapisovateľka, overovatelia, starosta a prednosta. Z dôvodu vyhotovenia zápisnice je
predložený vyššie uvedený návrh.
Za zapisovateľa navrhla Moniku Jakubčovú na tomto zasadnutí ObZ a poslancov
JUDr. Veroniku Poliakovú a Mgr. Katarínu Piarovú za overovateľov zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Určilo
A.1. Moniku Jakubčovú za zapisovateľa zápisnice
A.2. JUDr. Veroniku Poliakovú a Mgr. Katarínu Piarovú za overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 7/0/0
K bodu č. 4 Schválenie programu rokovania ObZ obce Poniky
Poslanci ObZ boli oboznámení s programom 11. rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Poniky, ktorý prítomným predniesla Ing. Jana Ondrejková, starostka obce Poniky.
Starostka obce navrhla doplniť bod 5 Zmena člena návrhovej komisie, ktorý musí byť
schválený samostatným uznesením obce Poniky.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A.
Schválilo
Program 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Poniky s doplnením bodu č. 5 Zmena
člena návrhovej komisie a následný posun bodov
Hlasovanie: 7/0/0
K bodu č. 5 Zmena člena návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A. Zobralo na vedomie
Zánik členstva pani Oľgy Koscovej v návrhovej komisii obecného zastupiteľstva obce
Poniky z dôvodu vzdania sa poslaneckého mandátu dňa 1.7.2020
B. Schválilo
Za členku návrhovej komisie Ing. Alenu Ježekovú
Hlasovanie: 7/0/0
K bodu č. 6 Krízový štáb obce Poniky – zmena členov
Dôvodovú správu k zmene členov Krízového štábu obce Poniky prítomným predniesla Ing.
Jana Ondrejková, starostka obce. Správa v plnom znení:
Obec v súlade s ust. § 10 ods.1 písm. a) zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu zriaďuje krízový štáb obce, ako výkonný
orgán krízového riadenia na analyzovanie krízovej situácie, na navrhovanie opatrení na jej
riešenie a koordináciu činnosti zložiek v pôsobností obce v období krízovej situácie mimo
času vojny a vojnového stavu.
Obec Poniky zriadila takýto krízový štáb v minulosti a k dnešnému dňu vznikla potreba
aktualizovať podpredsedu nakoľko je v praxi bežné aby túto činnosť vykonávali osoby blízko
spojené s riadením obce. Predsedom krízového štábu je vždy štatutár obce, ktorý aj nesie
zodpovednosť.
Dôvodom na zmenu podpredsedu je vzdanie sa poslaneckého mandátu zo strany pani Oľgy
Koscovej.
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Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zrušilo menovanie
Oľgy Koscovej, za podpredsedu krízového štábu obce Poniky.
Hlasovanie: 7/0/0
B) Vymenovalo
B.1. za podpredsedu krízového štábu obce Poniky Ladislava Šteca, zástupcu starostky obce.
B.2. za člena krízového štábu obce Poniky Ing. Stanislava Krajana, poslanca ObZ.
Hlasovanie: 7/0/0
K bodu č. 7 Zmena členov komisií pri ObZ obce Poniky
Dôvodovú správu k bodu č. 7 rokovania ObZ prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
Komisie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon) nie sú z právneho hľadiska orgánmi obce, ale orgánmi obecného
zastupiteľstva, ktoré si ich zriaďuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. n) zákona. Môžu byť zriadené
ako stále alebo dočasné orgány.
Komisie majú charakter poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov. Ten
podmieňuje aj obsah ich úloh, ktoré plnia. Ich poradná funkcia spočíva v tom, že zaujímajú
stanoviská ku konkrétnym otázkam patriacim do kompetencie obecného zastupiteľstva. Ich
iniciatívna funkcia sa realizuje v rámci vypracúvania návrhov, podnetov a stanovísk, ktoré
predkladajú na rokovanie obecného zastupiteľstva. Kontrolná funkcia umožňuje, aby
kontrolovali plnenie realizácie uznesení obecného zastupiteľstva. Z uvedeného vyplýva, že
komisia nemá rozhodovaciu právomoc vo vzťahu k tretím osobám a nemôže zaväzovať ani
obecné zastupiteľstvo. Organizačné a administratívne veci komisií zabezpečuje obecný úrad
v zmysle § 16 ods. 1 zákona.
Určenie náplne práce komisie je v právomoci obecného zastupiteľstva a je
špecifikovaný v Štatúte obce Poniky. Podľa § 15 ods. 2 zákona členom komisie môže byť
nielen poslanec zastupiteľstva, ale aj ďalšia osoba zvolená zastupiteľstvom. Počet členov
zákon neupravuje. Vzhľadom na to, že komisia je orgánom obecného zastupiteľstva,
prednostne alebo výlučne by mala byť zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Bude
však záležať na náplni ich činnosti. Z účelu tohto orgánu taktiež vyplýva, že predsedom
komisie by mal byť poslanec. Zákon neprikazuje, aby člen komisie, ktorý nie je poslancom,
bol obyvateľom obce.
Poslanec je podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona povinný sa zúčastňovať na zasadnutiach
komisie, do ktorej bol zvolený zastupiteľstvom. V prípade, ak člen komisie, ktorý nie je
poslancom, je zamestnaný, podľa § 25 ods. 6 zákona má jeho zamestnávateľ povinnosť
umožniť mu výkon tejto funkcie. Zákon nezakotvuje pravidlo ohľadne frekvencie zasadnutí
komisií.
Ustanovenie § 15 ods. 3 zákona ustanovuje kompetenciu obecného zastupiteľstva
určovať zloženie a úlohy komisií. Právomoc vymedziť zloženie komisií znamená, že obecné
zastupiteľstvo nielen ovplyvňuje svojou voľbou personálne obsadenie komisií, ale je
oprávnené určiť aj kvantitatívny pomer členov poslancov a tých členov, ktorí nie sú
poslancami. Právomoc určiť úlohy komisií zahŕňa právomoc obecného zastupiteľstva
vymedziť vecnú pôsobnosť komisie.
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Komisia je kolektívnym orgánom obecného zastupiteľstva, a preto svoje rozhodnutia
schvaľuje uznesením. Keďže zákon nezakotvuje pravidlá pre rokovanie, je vhodné aplikovať
pravidlá zakotvené v rokovacom poriadku ObZ, ktorým sa upravuje jej uznášaniaschopnosť a
počet hlasov potrebných na schválenie uznesenia komisie.
Poslaneckého mandátu sa vzdala pani Oľga Koscová, ktorej mandát zanikol k 1. 7.
2020. V zmysle § 51, ods. 2 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov nastúpi náhradníčka Ing. Alena Ježeková za poslankyňu obecného
zastupiteľstva. Zložením sľubu v zmysle § 26 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa Ing.
Alena Ježeková stáva poslankyňou obecného zastupiteľstva.
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Poniky v § 12 KOMISIE
ZASTUPITEĽSTVA ods. 2 stanovuje, že predsedom komisie je poslanec ObZ. Z tohto
dôvodu zaniká vzdaním sa mandátu poslanca aj funkcia predsedu Komisie životného
prostredia, výstavby a územného plánu, ktorú doteraz zastávala pani Oľga Koscová.
Za predsedu Komisie životného prostredia, výstavby a územného plánu je navrhovaný
Ing. Peter Matula jej doterajší člen, ktorý sa zároveň vzdáva funkcie predsedu Komisie
financií a správy majetku. Ing. Peter Matula ostáva členom Komisie financií a správy
majetku.
Do Komisie životného prostredia, výstavby a územného plánu bola zároveň doplnená,
čo sa týka počtu členov Ing. Alena Ježeková, ktorá prevezme zároveň predsedníctvo Komisie
financií a správy majetku.
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ predniesol na vlastnú žiadosť Bc . Romana Meška,
návrh na členstvo Bc. Romana Meška v Komisii životného prostredia, výstavby a územného
plánu. Obecné zastupiteľstvo mu dalo možnosť predstaviť sa a predniesť a predniesť svoje
dôvody, prečo sa chce stať členom komisie. Bc. Roman Meško sa vyjadril, že mu nie je
ľahostajný rozvoj obce a myslí si, že svojimi vedomosťami, skúsenosťami z terajšej práce
môže byť prínosom pre obec Poniky najmä v oblasti životného prostredia a rozvoja obce.
Na základe vyššie uvedeného bol pripravený tento návrh.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Odvolalo
A.1 Oľgu Koscovú z pozície predsedníčky Komisie životného prostredia, výstavby a
územného plánu
A.2 Oľgu Koscovú z pozície predsedníčky Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcie starostu
A.3
Ing. Petra Matulu z pozície predsedu Komisie financií a správy majetku.
Hlasovanie: 7/0/0
B)
Zvolilo
B.1 za predsedu Komisie životného prostredia, výstavby a územného plánu Ing. Petra
Matulu
B.2 za predsedníčku Komisie financií a správy majetku Ing. Alenu Ježekovú
B.3 za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu Ing.
Vladimíra Farkaša
B.4 za členku Komisie životného prostredia, výstavby a územného plánu Ing. Alenu
Ježekovú
B.5 za člena Komisie financií a správy majetku Ing. Petra Matulu
B. 6 za člena Komisie životného prostredia, výstavby a územného plánu Bc. Romana Meška
Hlasovanie: 7/0/0
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K bodu č. 8 Obecný podnik lesov, spol. s r. o. Poniky
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce. Správa tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Prečítala bod 3: Na základe vzniknutých podozrení ohľadom objemu reziva pri
nakládkach reziva v roku 2019 pre maďarských odberateľov, bol urobený individuálny
pohovor s konateľmi spoločnosti, zamestnancami hospodárskeho strediska spoločnosti Píla Maroš Klementis, Ľubomír Hrčka, Adriana Piarová, dodávateľmi služieb - Michal Piar,
Ľubomír Šajgal a s ekonómkou spoločnosti Ing. Zuzanou Kantorovou. Zápisy
z individuálnych pohovorov prevzala Ing. Jana Ondrejková, starostka obce a poslanci ObZ ich
mali k nahliadnutiu.
Na základe týchto skutočností Ing. Jana Ondrejková, starostka obce navrhuje odvolať
p. Ing. Romana Ferjenčíka z pozície funkcie konateľa OPL, spol. s r. o. a to z dôvodu straty
dôvery v túto osobu, straty dôvery Valného zhromaždenia a Dozornej rady. Podozrenie
z porušenia § 136 Obchodného zákonníka - Zákaz konkurencie a neustále neuposlúchnutie
odporúčaní Dozornej rady a príkazov Valného zhromaždenia.
Následne požiadala predsedu Dozornej rady Ing. Petra Matulu aby ju doplnil.
Ing. Peter Matula, predseda Dozornej rady pre informovanosť občanov dopĺňa :
v druhom týždni mesiaca júl 2020 pri náhodnej kontrole na OPL spol. s r. o. Poniky
zamestnanci piliarskej prevádzky sa dotazovali odberateľ p. Tótha, kedy zaplatí, lebo nebolo
na výplaty. Pán Tóth sa vyjadril, že nech donesie peniaze do firmy ten, kto ich z firmy zobral.
Potom Ing. Peter Matula a Ing. Juraj Piar, konateľ OPL išli za p. Tóthom a ten im povedal, že
v roku 2019 bol nejaký odsun peňazí v prospech p. Ferjenčíka. Spýtali sa ho či to myslí vážne
a on to odsúhlasil. Na druhý deň sa stretli s p. Ferjenčíkom, ktorý sa vyjadril, že k žiadnemu
odsunu peňazí nedošlo a on je čistý a nebral peniaze. Na ďalší deň prišiel na OPL p. Tóth
a zase sa vyjadril, aby peniaze doniesol ten kto ich z firmy bral. Ing. Peter Matula sa ho spýtal
či to myslí vážne, lebo ak áno on je povinný konať a ak by tak neurobil bude spoluvinný.
Pán Tóth sa vyjadril, že sa manipulovalo s kubíkmi reziva. Následne išiel za kolegom
a pozreli všetky CMR a všetky dodacie listy, kde sa zistilo, že od odchodu Ing. Petra Matulu
z funkcie konateľa OPL postupne klesal počet kubíkov smerom dole. Je pravda, že tie kubíky
mohli byť reálne, ale je tu podozrenie, že boli naložené v menšom množstve a čo bol
zarážajúci fakt, že za pôsobnosti. Ing. Petra Matulu bola výťažnosť dreva bola 60-61 % potom
klesla od mesiaca jún po mesiac december 2019 na 50 %, čo je ďaleko za hranicou rentability,
čo spôsobilo veľmi zlý hospodársky výsledok. Je tu teda podozrenie, že sa niečo dialo, na
druhej strane ale platí prezumpcia neviny a je to v štádiu tvrdenia a pokiaľ sa niečo nedokáže
tak je nevinný, aby sme niekoho neobviňovali. Na to bola Dozorná rada, kde sa vypočuli
všetci zamestnanci, ako už povedala p. starostka. Všetci zamestnanci povedali, že nedošlo
k žiadnej manipulácii, okrem dvoch.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - hovorí, že človek, čo nakladá kamióny
tvrdil, že vždy nakladal plný kamión cca 40 – 42 m3 , väčšinou chodilo to isté auto s tou istou
ŠPZ, takže objem auta musí byť rovnaký. Pár krát bolo auto s inou ŠPZ a dá sa preveriť
s akým objemom sú tie autá.
Ing. Juraj Piar, konateľ OPL, spol. s r. o. : hovorí, že išiel za pánom Šajgalom,
ktorý nakladá kamióny. On nevedel, čo sa uvádza v odvoznom lístku, čiže nikto ho predtým
neovplyvňoval. Spýtal sa ho koľko nakladá maďarskému odberateľovi a pán Šajgal povedal,
že nakladá vždy plný kamión, lebo auto on musí ísť vždy vyťažené. Na to porovnali odvozné
lístky z minulého roku a prišli na to, že tam bol rozdiel v priemere 10 m3 na jednom odvoze.
Mojim výpočtom som zistil, že to bolo to zhruba 320 m3 čo robí cca 47 000 Eur, práve preto
by bolo dobré zriadiť nejakú komisiu, aby sa tá cena určila reálne nielen s môjho pohľadu
napr. hlavná kontrolórka obce , Dozorná rada, aby sa na to pozreli, koľko to je reálne.
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Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: hovorí, že daná vec bude postúpená na
vyšetrovanie orgánom činným v trestnom konaní nakoľko Obec ako Valné zhromaždenie
a samotný Obecný podnik lesov je povinný podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa
a prípad budú vyšetrovať tí, ktorí majú na to kompetencie.
Na základe týchto zistení dala Ing. Jana Ondrejková, starostka obce návrh na
uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Odvolanie Ing. Romana Ferjenčíka z funkcie konateľa OPL, spol. s r. o. Poniky.
Hlasovanie: 7/0/0
B)
Schválilo
Odvolanie Ing. Petra Matulu z funkcie predsedu Dozornej rady OPL, spol. s r. o. Poniky.
Hlasovanie: 6/0/1 – hlasovania sa zdržal sa Ing. Peter Matula
C) Schválilo
Zástupcu obce Poniky Ing. Petra Matulu na zastupovanie funkcie konateľa OPL, spol. s r.
o. Obecného podniku lesov, spol. s r. o. Poniky v zmysle § 11, ods. 4, písm. l, zákona číslo
369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov do termínu ukončenia výberového konania na
funkciu konateľa OPL, spol. s r. o. Poniky.
Hlasovanie: 6/0/1 – hlasovania sa zdržal sa Ing. Peter Matula
D)
Schválilo
Zástupcov obce Poniky Ladislava Šteca, Ing. Alenu Ježekovú, Zuzanu Šalingovú do
Dozornej rady OPL, spol. s r. o. Poniky v zmysle § 11, ods. 4, písm. l, zákona číslo 369/1990
Z.z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou odo dňa konania najbližšieho zasadnutia
Valného zhromaždenia OPL, spol. s r. o. Poniky.
Hlasovanie: 7/0/0
E)
Odporučilo
E.1. Valnému zhromaždeniu OPL, spol. s r. o. Poniky odvolať Ing. Romana Ferjenčíka
z funkcie konateľa OPL, spol. s r. o. Poniky.
Hlasovanie: 7/0/0
E.2. Valnému zhromaždeniu OPL, spol. s r. o. Poniky odvolať Ing. Petra Matulu z funkcie
predsedu Dozornej rady OPL, spol. s r. o. Poniky .
Hlasovanie: 7/0/0
E.3. Valnému zhromaždeniu OPL, spol. s r. o. Poniky menovať na zastupovanie funkcie
konateľa OPL, spol. s r. o. Poniky Ing. Petra Matulu do termínu ukončenia výberového
konania na funkciu konateľa OPL, spol. s r. o. Poniky.
Hlasovanie: 7/0/0
E.4. Valnému zhromaždeniu OPL, spol. s r. o. Poniky vykonať uvedené zmeny v Dozornej
rade OPL, spol. s r. o. Poniky na najbližšom zasadnutí valného zhromaždenia.
Hlasovanie: 7/0/0
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K bodu č. 9 Diskusia
Nasledujú diskusné príspevky.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje o začatí rekonštrukcie cesty v časti obce
Poniky od obecného úradu po otočku autobusu na Ponickej Lehôtke. Od 7.8.2020 sa začnú
prípravné práce. Občania budú informovaný obecným rozhlasom aj na webovej stránke obce
Poniky, aby neparkovali svoje motorové vozidlá na a pri rekonštruovanej ceste, aby
nedochádzalo k prekážkam pri predmetných prácach, prípadne k poškodeniu motorových
vozidiel.
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - pýta sa ohľadne využitia frézingu vzniknutého pri
asfaltovaní uvedenej cesty v lokalite Rakytina
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že obec má nárok na 20 ton frézingu
a ostatné ide do skladu RSC a možno sa dohodnú aj na dve autá
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - pýta sa dotaz od občanov, ako je to
z rekonštrukciou autobusovej zástavky na Družstevnej ulici, nakoľko videli pani starostku, že
to bola pozerať
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že s architektom to boli pozerať. Je
v pláne vymeniť aj zastávky Pelc na Hornej ulici, ktorá bude ako zastávka na Hlinku. Na
Družstevnej ulici bude nová zástavka a je predpoklad, že by mala byť drevená, nakoľko je to
vstup do obce. Ešte sa uvidí, či náhodou nebudú nejaké projekty z programu rozvoja vidieka.
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - pýta sa, či budú asfaltovať aj otočku na Ponickej
Lehôtke
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že nie
Ing. Alena Ježeková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, ako vyzeráme s telocvičňou
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že to stojí na projektantoch riešia sa
stále rebriny, otvory v sprchách, hniezda
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či to s otvorením telocvične vyzerá na
začiatok školského roka
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že nie asi bude otvorená až v polovici
mesiaca september
Miroslav Šávolt, poslanec ObZ: - pýta sa, ako to vyzerá ohľadne sanácie domu na Námestí
Štefana Žáryho 147, ktorý odkúpila obec
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že zatiaľ sme nepodali žiadosť
o odstránenie stavby, treba doriešiť prístupovú cestu, odpojenie elektriny, vody
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - poďakoval za prejavenú dôveru a predniesol vízie,
ktoré má ohľadne OPL, spol. s r. o. Poniky
Ing. Stanislav Krajan, poslanec ObZ: - pýta sa ohľadne komunitného centra Ponická Huta,
osadenia dopravných zrkadiel a ohľadne vodovodnej prípojky pred domom Ing. Pavla Lališa,
Námestie Pod krížom 61, Ponická Huta
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje ohľadne komunitného centra Ponická
Huta, že naposledy bola kontrola na podklady k verejnému obstarávaniu, dopĺňali sa nejaké
veci
- ohľadne osadenia zrkadiel je potrebné, aby poslanci dali dokopy všetky požiadavky, ktoré
sú k zmene pasportu dopravného značenia
- vodovodná prípojka pred domom p. Ing. Pavla Lališa, Námestie Pod krížom 61 - má si
objednať firmu, aby mu to spravila, nie je to majetok obce
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - pýta sa poslankyne Martiny Šalkovej, či urobia
zasadnutie komisie kultúry a športu
Martina Šalková, poslankyňa ObZ: - informuje, že bude zasadať komisia kultúry a športu,
kde sa rozhodne, či sa bude Memoriál Ondreja Holca konať
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Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ a Miroslav Šávolt, poslanec ObZ: - informujú
ohľadne plánovanej akcie Rozlúčka s letom 28.-29.8.2020 - letné kino, diskotéka pre deti aj
dospelých, viac aktivít pre deti
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ, Miroslav Šávolt poslanec ObZ a Ing. Peter
Matula, poslanec ObZ : - sa pýtajú ohľadne dopytu občanov na stavebné pozemky a bytovej
výstavby v Ponikách a pustenia výstavby domov na Hlinke
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje že na Hlinke sa môže stavať, ale je
potrebné doriešiť prístupovú cestu a inžinierske siete a je otázka kto a ako to bude financovať
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - navrhuje urobiť varianty napr. čo by stál variant, že to
urobíme sami alebo čo by stálo, keď to urobí iná firma, dajme to na papier a navrhuje spraviť
stretnutie, kde sa podrobne preberie ako sa bude riešiť táto situácia. Rieši možný následný
predaj pozemkov spolu s inžinierskymi sieťami, aby obec na tom zarobila
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - hovorí, že je možno lepšie nechať si pozemky
v lokalite Mestský sad, lebo tam má obec viac pozemkov vo vlastníctve ako na Hlinke lebo
tam má obec vo vlastníctve asi 5 alebo 6 pozemkov. Hovorí, že je za výstavbu nových domov
Ján Šávolt, občan: - hovorí o tom, že je nepríjemne prekvapený zo situácie na OPL a zo
zistení o Ing. Ferjenčíkovi, nakoľko mal z neho dobrý dojem a vyzdvihol konanie
a poďakoval, všetkým, ktorí sa podieľali na odhalení vzniknutej situácie
Anna Lakatošová, občianka: - pýta sa pani starostky, či sa niečo robí na obecnej parcele
číslo 3088
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - sa pýta , či pani Lakatošová myslí, že či obec robí
niečo na tej parcele. Táto vec je na krajskom súde a my nevieme aké bude mať súd lehoty na
rozhodovanie. Ďalej hovorí, že nemôže nikomu brániť, aby na tú parcelu chodil, ale obec tam
nič nerobí a ponúka možnosť, aby sa k danej veci vyjadrila aj právnička poslankyňa JUDr.
Veronika Poliaková
JUDr. Veronika Poliaková: - informuje, že nie je vydané žiadne predbežné opatrenie
a stavba nemôže byť pozastavená a obec nemôže konať v tej veci
Anna Lakatošová, občianka: - hovorí, že ju zarazilo minule, keď tu bola na obecnom úrade,
že jej pán prednosta Bc. Pavol Ondrejko povedal, že sa pripravuje nové konanie a pritom ešte
nie je toto vyriešené
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - hovorí, že zatiaľ nie je pripravené nič, ale ak
niekto príde a dá nejakú žiadosť, obec musí žiadosť akceptovať a vec riešiť nech je to
ktokoľvek
Anna Lakatošová, občianka: - hovorí, že nie je proti pani starostke, ale má pocit že to prvé
stavebné povolenie bolo urobené poza ich chrbát
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - hovorí, že to je jej pocit a súd rozhodne v uvedenej
veci a viac nemá k tomu čo povedať
Anna Lakatošová, občianka: - hovorí, že aby sme ich znova nepostavili pred hotovú vec
a znova niečo také nespravili
JUDr. Veronika Poliaková: - hovorí, že obec nemá čo v danej veci robiť, keď je daná na súd
Anna Lakatošová, občianka: - hovorí, že len chcela vedieť, či dačo nové nepripravujú, lebo
jedná sa o ten vchod do domu. Videli ako tam bola pani starostka s pánom prednostom, keď
obzerali vodovodný ventil. Neboli by radi, kým sa toto jedno nevyjasní, aby sa niečo nové
zase na nich našilo
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - hovorí, že sa opravoval ventil
Bc. Pavol Ondrejko, prednosta OcÚ: - hovorí, že nepovedal, že je tam nové konanie, ale že
sú tam v inej veci.
Anna Lakatošová, občianka: - hovorí, že čítala tie naše zápisy a tak ako povie si aj praje aby
bolo zaznamenané a nie iba všeobecne, lebo už aj minule o tejto ceste hovorila a v zápise je
len všeobecne nie konkrétne a žiada si doslovnú citáciu jej vyjadrení
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Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - žiada dať do zápisu, že pani Lakatošová si žiada
doslovnú citáciu jej vyjadrení
Anna Lakatošová, občianka: - hovorí, že aby sa nahrávalo
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - hovorí jej, že o nahrávaní nerozhoduje ona, ale
musia o tom rozhodnúť poslanci ObZ či sa bude nahrávať a keď povedia, že áno bude sa
nahrávať
Anna Lakatošová, občianka: - pýta sa či ona má právo dačo povedať, lebo aj minule ona
nedokončila, lebo napríklad tá cesta nemá list vlastníctva a to môže s tým súvisieť, že nie sú
tam vysporiadané vlastnícke vzťahy a zato sa pýta
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - cesta má list vlastníctva v stave registra E a sú tam
vlastníci. Už to povedala minule
Anna Lakatošová, občianka: - hovorí, že to vie ale o to ide či sa na nich dačo robí, lebo aj
pani Ohrivalová povedala, že sa tam niečo pripravuje
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - hovorí, že obec určite na parcele nič nerobí a nie je
žiadna žiadosť ani podanie
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
- informáciu starostky obce Ing. Jany Ondrejkovej o začatí rekonštrukcie cesty v časti
obce Poniky od obecného úradu po otočku autobusu na Ponickej Lehôtke
- diskusný príspevok poslanca ObZ Ing. Petra Matulu ohľadne využitia frézingu
v lokalite Rakytina vzniknutého pri asfaltovaní uvedenej cesty
- diskusný príspevok poslankyne Mgr. Kataríny Piarovej ohľadne zastávky autobusu na
Družstevnej ulici
- diskusný príspevok poslankyne Ing. Aleny Ježekovej ohľadne telocvične
- diskusný príspevok poslanca Miroslava Šávolta ohľadne sanácie domu na Námestí
Štefana Žáryho 147, ktorý odkúpila obec
- diskusný príspevok Ing. Petra Matulu ohľadne OPL, spol. s r. o. Poniky
- diskusný príspevok poslanca Ing. Stanislava Krajana ohľadne komunitného centra
Ponická Huta, osadenia dopravných zrkadiel a ohľadne vodovodnej prípojky pred
domom Ing. Pavla Lališa, Námestie Pod krížom 61 , Ponická Huta
- diskusný príspevok poslankyne Martiny Šalkovej ohľadne memoriálu Ondreja Holca
v cezpoľnom behu
- diskusný príspevok poslankyne Mgr. Kataríny Piarovej a poslanca Miroslava Šávolta
ohľadne plánovanej akcie Rozlúčka s letom 28.-29.8.2020 – letné kino, diskotéka pre
deti aj dospelých , aktivity pre deti
- diskusný príspevok poslankyne Mgr. Kataríny Piarovej a poslancov Miroslava Šávolta
a Ing. Petra Matulu ohľadne dopytu na stavebné pozemky a bytovej výstavby
- diskusný príspevok občana p. Jána Šávolta ohľadne OPL, spol. s r. o. Poniky
- diskusný príspevok občianky p. Anny Lakatošovej ohľadne situácie s pozemkom
p. Jochima v časti obce Ponická Huta
Hlasovanie: 7/0/0
V závere starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 11. zasadnutí
ObZ obce Poniky.

9

Zapisovateľka:

Monika Jakubčová, 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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