ZÁPI S
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo
dňa 01. júla 2020 v Kultúrnom dome na Ponickej Lehôtke

Prítomní:
Program:

Podľa prezenčnej listiny
Podľa pozvánky, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu

K bodu č. 1 Otvorenie 10. 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
Ladislava Šteca a Martinu Šalkovú za overovateľov zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Určilo
A.1. Mgr. Janu Turčanovú za zapisovateľa zápisnice
A.2. Ladislava Šteca a Martinu Šalkovú za overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 3 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Poniky
Poslanci ObZ boli oboznámení s programom rokovania Obecného zastupiteľstva obce
Poniky, ktorý prítomným predniesla Ing. Jana Ondrejková, starostka obce Poniky. V
programe 9. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Poniky sa vypúšťa bod č. 8 rokovania:
Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky - Zmeny v nájme nehnuteľného majetku
obce Poniky z dôvodu zmeny druhu pozemku z trvalo trávnatého porastu na lesný pozemok,
ktorý sa nahrádza doplneným bodom rokovania: Kúpa vozidla Škoda Octavia combi 4x4 1,9
TDI, r. v. 2007, v elektronickej aukcii a následným posunom bodov v stanovenom slede.
Pani starostka prítomných oboznámila s dôvodmi vynechania bodu č. 8, nakoľko
práve v deň konania tohto zasadnutia ObZ v dopoludňajších hodinách sa zúčastnila rokovania
s firmou AGRO-Poniky, s. r. o. a ostatnými nájomcami. Vyskytli sa nové skutočnosti,
z ktorých vyplynula potreba riešiť nové zmluvy komplexne spolu s príslušnými komisiami
ObZ.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Program 9. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Poniky s vypustením bodu č. 8
rokovania: Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky - Zmeny v nájme
nehnuteľného majetku obce Poniky z dôvodu zmeny druhu pozemku z trvalo trávnatého
porastu na lesný pozemok, ktorý sa nahrádza doplneným bodom rokovania: Kúpa vozidla
Škoda Octavia combi 4x4 1,9 TDI, r. v. 2007, v elektronickej aukcii a následným posunom
bodov v stanovenom slede.
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Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 4 Voľba hlavného kontrolóra obce Poniky
Dôvodovú správu k voľbe hlavného kontrolóra obce Poniky predniesla prítomným
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
Dňa 1. 5. 2020 uplynulo v zmysle § 18a, ods. 8, písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
funkčné obdobie súčasnej hlavnej kontrolórky obce Poniky. S ohľadom na dodržanie zákonných
lehôt potrebných pre vypísanie nových volieb na hlavného kontrolóra obce bol predložený návrh
na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Poniky a jeho následné zverejnenie na úradnej
tabuli a spôsobom v mieste obvyklým, tak ako to stanovuje § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky uznesením č. 97/2020 k bodu č. 8 Vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra schválilo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Poniky na deň 22. 4. 2020 a
určilo dĺžku pracovného času na 18,75 (t. j. 50%-ný pracovný úväzok) hodín týždenne.
Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu, nebolo možné v tomto období
vykonať vyššie uvedenú voľbu. Národná rada Slovenskej republiky následne zák. č. 73/2020 Z.
z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 par. 30f ods. (6) Funkčné obdobie hlavného
kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60
dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia
účinnosti tohto zákona. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon
funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový
hlavný kontrolór zvolený.
Termín bol teda v zmysle rozhodnutia starostky predložený na najbližšie obecné zastupiteľstvo po
odvolaní mimoriadnej situácie, resp. krízovej situácie.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát,
ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje
žrebom.
Spôsob voľby si obecné zastupiteľstvo určuje týmto uznesením.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A.
Schválilo
A.1. Tajnú voľbu hlavného kontrolóra obce Poniky.
Hlasovanie: 9/0/0
B.
Schválilo
B.1. Volebnú komisiu na uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra obce Poniky v zložení:
JUDr. Veronika Poliaková – predseda komisie,
Ing. Vladimír Farkaš – člen komisie,
Mgr. Katarína Piarová – člen komisie.
- s priebehom tajnej voľby hlavného kontrolóra poslancov ObZ oboznámila JUDr. Veronika
Poliaková.
B.2. Priebeh hlasovania:
- poslanec hlasuje osobne,
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- po prevzatí obálky a hlasovacieho lístka poslanec vstúpi do priestoru určeného na úpravu
hlasovacieho lístka. V tomto priestore poslanec vloží do obálky hlasovací lístok pre voľby
hlavného kontrolóra. Na hlasovacom lístku pre voľby hlavného kontrolóra zakrúžkovaním
poradového čísla označí kandidáta, pre ktorého hlasuje,
- poslanec hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka vloží
obálku do volebnej urny,
- neplatný je hlasovací lístok, ak poslanec na hlasovacom lístku neoznačil zakrúžkovaním ani
jedného kandidáta alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov.
Hlasovanie: 9/0/0
C.
Uložilo
Volebnej komisii na uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra obce Poniky:
- zabezpečiť vykonanie volieb tajným hlasovaním, t. j. príprava hlasovacích lístkov, príprava
urny na vhadzovanie hlasovacích lístkov, zabezpečenie osobitného priestoru na úpravu
hlasovacích lístkov tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania,
- vypracovať zápisnicu o výsledku volieb hlavného kontrolóra a predložiť ju obecnému
zastupiteľstvu na tomto zasadnutí.
Hlasovanie: 9/0/0
Po prednesení informácií o priebehu voľby hlavného kontrolóra obce Poniky sa uskutočnili
prezentácie jednotlivých prítomných kandidátov (z celkového počtu 8 prihlásených sa osobne
dostavili 2, 1 sa ospravedlnil) - p. Jany Klimovej a p. Mgr. Mariany Vincíkovej.
Prvá sa prezentovala p. Jana Klimová. Po prezentácii dostali priestor na otázky poslanci.
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: – pýta sa kandidátky, či nastala v právnych
predpisoch upravujúcich činnosť hlavného kontrolóra nejaká zmena, p. Jana Klimová
odpovedá o zmenách vo finančnej kontrole.
Druhá sa prezentovala p. Mgr. Mariana Vincíková. Po prezentácii dostali priestor na otázky
poslanci.
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: – pýta sa kandidátky, či vie, čo všetko
hlavný kontrolór v našej obci kontroluje. P. Mgr. Mariana Vincíková odpovedá: kontrola
majetku, dodržiavanie VZN, finančné operácie obce, kontrola plnenia uznesení, chod OcÚ,
ZŠ s MŠ a OPL, spol. s r. o.
Prebehla tajná voľba hlavného kontrolóra podľa schváleného postupu. Po jej ukončení
členovia volebnej komisie sčítali hlasy, preverili výsledky a podpísali zápisnicu.
Zápisnicu o výsledkoch voľby prečítala JUDr. Veronika Poliaková, všetky hlasy boli platné a
zápisnica tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu. Do funkcie hlavného kontrolóra obce Poniky
bola s počtom hlasov 7 zvolená p. Jana Klimová, 2 hlasy od poslancov obdržala p. Mariana
Vincíková. Po ukončení tajnej voľby boli obidve kandidátky prizvané späť do rokovacej
miestnosti a boli im oznámené výsledky. P. Jana Klimová sa opätovne ujala svojej práce na
rokovaní ObZ.
D) Zobralo na vedomie
Výsledky tajných volieb, ktoré predniesol predseda volebnej komisie.
Hlasovanie: 9/0/0

3

E) Konštatovalo
V tajných voľbách bol/a zvolený/á Jana Klimová za hlavného kontrolóra obce Poniky.
Hlasovanie: 9/0/0
F)
Požiadalo
Starostku obce uzavrieť pracovnú zmluvu so zvoleným kandidátom na funkciu hlavného
kontrolóra obce Poniky s p. Janou Klimovou.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 5 Informatívna správa o aktivitách starostky obce
Informatívnu správu o aktivitách starostky obce prítomným predniesla Ing. Jana Ondrejková,
starostka obce. Správa v plnom znení tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - pýta sa, či je vyplatená celá telocvičňa
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že prakticky áno, ale podľa záverov
kolaudačného konania sa ešte budú riešiť sprchy a dvere – treba tam dať nejaké otvory alebo
ventilátory, pracuje na tom projektant a potom sa bude rokovať so zhotoviteľom, ak to
nepôjde, zoženie sa iný dodávateľ
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, aká je celková vybavenosť telocvične
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce:: - informuje, čo všetko sa plánuje kúpiť a čo už má
k dispozícii škola
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - pýta sa, ako sa bude prevádzkovať telocvičňa
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - reaguje, že stavba ako taká bude vedená na LV
obce, ale prevedie sa na protokolom na školu, ktorá bude prevádzkovateľ, až potom sa bude
ďalej uvažovať o prenájmoch, cenníku, správcovi a podobne
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - pýta sa, či bude telocvičňa funkčná od 1. 9. 2020
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že pravdepodobne áno, ale najprv musí
byť skolaudovaná, informuje o problémoch s inšpektorátom práce kvôli rebrinám, mobilnej
hrazde a drevenému obkladu
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či táto budova bude mať samostatné súpisné
číslo
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že stavbe už bol pridelený aj adresný
bod a bude mať samostatné súpisné číslo
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - prítomných ďalej informuje o podaných
žiadostiach na dotácie na detské ihriská a autobusové zastávky a o potrebe overeného podpisu
starostky, čo nikdy predtým nebolo potrebné
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ:- tvrdí, že v takýchto prípadoch by sa overený podpis
nemal žiadať, pretože každý starosta je volený zástupca
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - pýta sa na ďalší postup prác ohľadne vybratej zámkovej
dlažby na parkovisku, či ju doloží zhotoviteľ
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že nie a zároveň informuje, že na OcÚ
bol zamestnaný p. Ján Magna, ktorý bude v zime vykurovať všetky objekty a bol zamestnaný
aj kvôli stavebným zručnostiam a položí aj túto dlažbu
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - nepáči sa jej, že v rámci stavby zhotovitelia niečo
demontovali a nedali to do pôvodného stavu
Bc. Pavol Ondrejko, prednosta OcÚ: - informuje, že takéto práce neboli súčasťou projektu,
dohodlo sa ústne a vopred, že sa táto dlažba vyberie, aby ju nezničili ťažké mechanizmy,
vybrali to bezplatne, ale za znovuuloženie chceli peniaze, tak sa dohodlo, že si to obec
zrealizuje vo vlastnej réžii.
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Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Informatívnu správu starostky obce.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 6 Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predložila Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce Poniky,
ktorá podala vysvetlenie k jednotlivým uzneseniam, ktoré sú splnené a ktoré sú ešte v riešení.
Všetky uznesenia, ktoré mali byť zverejnené, boli včas zverejnené a priebežne sa plnia aj
staršie uznesenia. Kontrola plnenia uznesení tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa na doriešenie odpredaja pozemkov
pre p. Alexandra Zachara
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že 3x bolo s p. Zacharom dohodnuté
stretnutie a ani raz neprišiel
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - vysvetľuje, že odpredaj pozemkov pre p. Zachara je iná
situácia ako ostatné odpredaje a zámeny pozemkov, ktoré sa v minulosti na ObZ riešili
a navrhuje zrušiť uznesenie týkajúce sa zámeny pozemkov v prospech p. Jána Hraška, Poľná
ulica. Návrh na zrušenie tohto uznesenia podala aj p. Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - zrušenie predmetného uznesenia bude zaradené na
nasledujúce rokovanie ObZ
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Poniky.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 7 Správa hlavnej kontrolórky obce Poniky o kontrolnej činnosti
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Poniky prítomným predniesla
Jana Klimová, hlavná kontrolórka. Správa tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce Poniky o kontrolnej činnosti.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 8 Kúpa vozidla Škoda Octavia combi 4x4 1,9 TDI, r. v. 2007 v elektronickej
aukcii
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce. Správa v plnom znení:
Dňa 18. 3. 2020 sa obec Poniky zúčastnila elektronickej aukcie na predaj vozidiel, kde
vyhlasovateľom bol štátny podnik LESY Slovenskej republiky, Námestie SNP 8, 975 66
Banská Bystrica.
Cenová ponuka obce Poniky na vozidlo: Škoda Octavia combi 4x4 1,9 TDI, r. v. 2007, EČ:
BB 689 GL bola vo výške 2 780,-€ a bola vyhodnotená ako víťazná ponuka. Obec Poniky
v držbe k výkričnej cene vozidla prihodila 80 Eur.
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Z tohto dôvodu obec Poniky požiadal dražiteľ o doplnenie/zaslanie dokumentov potrebných
na administráciu predaja, a to:
1. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)
2. Osvedčenie o zvolení za starostu obce
3. Súhlas s použitím osobných údajov kupujúceho (vzor súhlasu v prílohe e-mailu)
4. Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva obce
Výpis z uznesenia nebol podmienkou zapojenia sa do držby a preto je predmetná vec
predmetom schvaľovania na tomto zasadnutí ObZ.
Viacerí poslanci ObZ sa pýtajú na údaje o aute, koľko km má najazdené, aké má bližšie
parametre.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje prítomných o všetkých dostupných
údajoch, ktorými zatiaľ o aute disponuje, ako aj o sumách, ktoré už obec vynaložila na opravy
auta Škoda Octavia. Vysvetľuje, že pre potreby obce je nevyhnutné mať lepšie vozidlo.
Ing. Peter. Matula, poslanec ObZ: – navrhuje odpredať terajšie auto obce Škoda Octavia,
kým ešte príliš nestráca na hodnote
Martina Šalková, poslankyňa ObZ: - pýta sa na poruchovosť súčasného auta
Bc. Pavol Ondrejko, prednosta OcÚ: - informuje, že na Octavii sa prakticky stále opakuje
tá istá chyba – poruchovosť na súčiastke poloos, je tam už aj nový motor a aj tak sa auto často
kazí
Miroslav Šávolt, poslanec ObZ: - urobil si vlastný prieskum a tvrdí, že je to dobrá cena
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - taktiež si zisťoval k plánovanej kúpe vlastné informácie
a odporúča auto zakúpiť.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Kúpu vozidla Škoda Octavia combi 4x4 1,9 TDI, r. v. 2007, EČ: BB 689 GL vo výške 2 780
Eur v elektronickej aukcii na predaj vozidiel, kde vyhlasovateľom bol štátny podnik LESY
Slovenskej republiky, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 9 Nakladanie a hospodárenie s majetkom OPL, spol. s r. o.
Informatívnu správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesli Ing. Juraj
Piar a Ing. Roman Ferjenčík, konateľ OPL, spol. s r. o. Poniky. Správa ako aj tabuľková
príloha v plnom znení tvoria samostatné prílohy tohto zápisu.
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - pýta sa, či platí faktúry maďarský odberateľ
Ing. Roman Ferjenčík, konateľ OPL, spol. s r. o Poniky: - odpovedá súhlasne, predmetné
faktúry už boli zaplatené
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - vyjadruje vďaku konateľom za odvedenú prácu a dobré
hospodárske výsledky a vníma od začiatku tohto roka pozitívnu zmenu a tiež sa pýta na
pohľadávku z roku 2011 a či je to ešte vymožiteľné
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - odpovedá, že ešte ako bývalý konateľ riešil túto
záležitosť s právnikmi, ale dlžná firma sa dostala do konkurzu. Ešte za minulého vedenia dal
návrh na vymazanie pohľadávky, k 1. 1. 2020 by mala byť vymazaná
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa aj na malé pohľadávky od občanov
-konatelia informujú, že viaceré z týchto pohľadávok už riešia exekútori, nakoľko dávali
možnosť uhradiť dlžné sumy aj na splátky, ale občania neplatili ani týmto spôsobom.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
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A)
Zobralo na vedomie
Informatívnu správu k hospodáreniu v OPL, spol. s r. o. Poniky k 30. 06. 2020.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 10 Čerpanie rozpočtu obce Poniky
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania prítomným predniesla Ing. Jana
Ondrejková, starostka obce Poniky. Správa v plnom znení:
K plneniu rozpočtu Obce Poniky za obdobie od 01. 01. 2020 do 15. 06. 2020
Čerpanie rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu je spolu vo výške 833 508,49 €, čo predstavuje
plnenie na 48 %. Do čerpania rozpočtu boli zapojené aj rozpočtované príjmové finančné
operácie na pokrytie kapitálových výdavkov.
Plnenie bežného rozpočtu je vo výške 647 156,84 €, čo predstavuje plnenie na 45 %.
Z toho napr.
 Výnos dane z príjmov je vo výške 249 162,66 euro, čo predstavuje plnenie na 45 %.
 Dane z nehnuteľností (daň z pozemkov a stavieb) vo výške 49 403,83 € (83 %).
 Dane za tovary a služby (užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady, daň
za psa) 26 926,11 € (74 %).
Z toho príjmy za komunálny odpad sú vo výške 24 962,78 €, čo je plnenie na 76 %.
 Príjmy z vlastníctva majetku: 68 642,90 (25 %)
 Administratívne a iné poplatky (správne, cintorínske, prebytočný majetok a pod.)
7 060,34 € (42 %).
 Úroky: 69,66 € (7 %).
 Ostatné nedaňové príjmy (refundácie): 301,82 (20 %).
 Tuzemské bežné granty a dotácie: 245 589,52 € (50 %). Jedná sa prevažne o finančné
prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie a dotácie zo ŠR, napr.
dotácia pre hasičov 3 000,- €, dotácia na opravu vojnového hrobu 1 500,- €, dotácia
na sčítanie domov a bytov vo výške 3 376,- € a dotácia z nadácie TA3 na výdavky
spojené s koronavírusom COVID-19 vo výške 500,- €.
Kapitálový príjem – príjem z predaja pozemkov je vo výške 990,- €. (7 %).
Čerpanie rozpočtu vo výdavkovej časti je k uvedenému obdobiu vo výške 477 085,22 Eur, čo
predstavuje čerpanie na 44 %. Z toho čerpanie bežného rozpočtu je vo výške 224 959,46
EUR a predstavuje čerpanie na 30 %.
Čerpanie položiek bežného rozpočtu podľa skupín ekonomickej klasifikácie:







61*
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania – čerpanie vo výške 78 379,57 (34 %)
62*
Poistné a príspevok do poisťovní, čerpanie je 27 887,19 euro (41 %)
632001 Elektrika a bioenergia - čerpanie vo výške 17 860,66 (43 %)
632002 Voda podľa odberných miest –čerpanie vo výške 131,11 euro (20 %)
632003 Poštovné – čerpanie vo výške 3 275,52 euro (51 %)
633*
Materiál čerpanie vo výške 13 544,16 euro (27%) z toho je čerpanie
materiálových nákladov na COVID-19 vo výške 5 043,17 €.
 634*
Dopravné -čerpanie vo výške 7 254,25 euro (50 %) zahŕňa napr. nákup
PHM, servis a údržbu automobilov, poistenie vozidiel a pod.
 635*
Údržba - čerpanie vo výške 13 423,95 euro (15 %)
 637*
Služby- čerpanie vo výške 52 778,99 euro (27%)
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 64*

Transfery – čerpanie vo výške 9 815,69 euro (18 %)

Čerpanie kapitálového rozpočtu je k uvedenému obdobiu vo výške 252 125,76 euro,
(plnenie na 74 % ). Toto čerpanie predstavuje najmä výdavky investičného charakteru a to
napr. na stavbu telocvične pri ZŠ s MŠ Poniky vo výške 175 827,50 €, nákup autobusových
zastávok vo výške 4 560,-€ a nákup pozemku a nehnuteľnosti za účelom vybudovania
prístupovej cesty pre IBV Poľná (Kúpna zmluva - p. Prostredníková) vo výške 70 066,- €
a pod.
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či sa bude robiť rozpočtové opatrenie pri
prekročených položkách
Božena Bukvajová, účtovníčka obce: - odpovedá, že sa bude robiť rozpočtové opatrenie
a bude predložené na nasledujúce rokovanie ObZ
Martina Šalková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či štát nedoplatí spätne podielové dane, ktoré
boli krátené v dôsledku pandémie COVID-19
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že táto záležitosť bola jedným z bodov
rokovania medzi ZMOS a Vládou SR, vláda prisľúbila, že rozdiel bude obciam vyplatený, ale
zatiaľ obec nijaké peniaze nedostala
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa na dotáciu zo strany BBSK
poskytnutú na DFF „Zdola ponickýho mlyna“ pre rok 2020, konkrétne či sa táto musí vrátiť,
keďže sa festival nekonal
Božena Bukvajová, účtovníčka obce: - informuje, že predmetnú dotáciu sme ani nedostali,
nakoľko BBSK v dôsledku pandémie zrušil všetky projekty a dotácie
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že obec podá nové žiadosti na rôzne
projekty pre budúci rok.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Čerpanie rozpočtu ku dňu 15. 06. 2020.
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 11 Záverečný účet obce Poniky za rok 2019
Dôvodovú správu k Záverečnému účtu obce Poniky za rok 2019 predniesla prítomným
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce Poniky. Dôvodová správa v plnom znení:

Výsledok hospodárenia Obce Poniky v r. 2019 bola strata vo výške 476 676,14 € zistená v
súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Táto strata vznikla zvýšenými výdavkami na investičné akcie, ktoré
boli v obci realizované v roku 2019. Bola pokrytá z prebytku hospodárenia minulých rokov
finančnými operáciami. Tým, že hospodárenie obce bolo schodkové, nevznikla obci
povinnosť tvorby RF.
Z ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec
Poniky je po ukončení rozpočtového roka povinná súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom
hospodárení do záverečného účtu, a v zmysle § 11 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č.
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302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov tento
predložiť na schválenie v Zastupiteľstve obce Poniky.
Návrh Záverečného účtu predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového
hospodárenia obce Poniky za rok 2018, ktorý vychádza z údajov účtovnej závierky obce
Poniky za rok 2019, ktorá bola v súlade ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. Správa audítora
tvorí prílohu tohto materiálu.
Návrhu záverečného účtu obce Poniky za rok 2019 obsahuje plnenie príjmov
a čerpanie výdavkov rozpočtu v roku 2019, zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym
rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch obce Poniky
, príjmoch a výdavkoch peňažných fondoch obce a prehľad o stave a vývoji dlhu.
Návrh záverečného účtu obce Poniky za rok 2019 bol v zmysle § 18 ods. 1 písmeno c)
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložený
hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska (tvorí prílohu tohto
materiálu) a návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v
zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16, ods. 9
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obec si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a dala si overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým
je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4).
záverečný účet bol zverejnený 22. 5. 2020 a zvesený 08. 06. 2020.
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - žiada poslancov ObZ, aby sa pozreli na položky
týkajúce sa nakladania s komunálnym odpadom, lebo výdaj je väčší ako príjem, v súlade
s platnou legislatívou obec nemôže v takejto miere na predmetnú záležitosť doplácať, keby
bola kontrola, tak to bude prvé, čo obci vytkne
Miroslav Šávolt, poslanec ObZ: - apeluje na prítomných, že treba občanom vysvetliť a aj
často to opakovať, prečo je dôležité separovať
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - podľa výpočtov spadajúcich na našu obec
a počet obyvateľov je separovaného odpadu stále málo
Miroslav Šávolt, poslanec ObZ: - navrhuje, že treba dať do novín Ponický spravodajca, že
sa zrejme bude nevyhnutné zvýšiť poplatok za PDO aj so zdôvodnením, prečo sa tak stane
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - ak sa spraví verejné zhromaždenie občanov,
ktoré bolo plánované v marci, treba to občanom vysvetliť aj priamo tam
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - tvrdí, že je dôležité aj konkrétne vyčísliť
príjem aj výdaj, aby občania videli rozdiel
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že ak by sa v obci podarilo zriadiť
kompostáreň do 100 ton, tak to zvýši obci príjem. Taktiež informuje, že pri kontajneri v kat.
cintoríne je fotopasca a už je aj dôkaz, kto tam vyhadzuje stav. odpad
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - konštatuje, že na toto miesto kontajner nepatrí, ale aspoň
to nie je v prírode
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje prítomných, že obec zabezpečila aj zber
pneumatík cez pneuservis a aj tak to ľudia nevyužívajú
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - navrhuje dať k cintorínu menšie kontajnery,
ktoré by sa pravidelne vyvážali
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - ďalej informuje, že firma Marius Pedersen, a.s. si
stanovila, že nebezpečný odpad nebude zbierať spred domov, a to napriek tomu, že je
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zakázané takýto druh odpadu zhromažďovať na jednom mieste, napokon sa dohodlo, že sa
bude postupovať ako v minulosti a stačí, ak si občania tento odpad vyložia vonku pred dom
na dostupné miesto
Božena Bukvajová, účtovníčka obce: - konštatuje, že s pobočkou firmy Marius Pedersen
v Šalkovej je ťažšia spolupráca ako s firmou vo Zvolene.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
A.1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Poniky k Záverečnému účtu obce za rok 2019.
A.2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky, výsledkov hospodárenia
a peňažných tokov obce k 31. 12. 2019.
Hlasovanie: 9/0/0
B)
Schválilo
B.1 Záverečný účet obce Poniky za rok 2019 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov s výrokom:
Celoročné hospodárenie obce Poniky za rok 2019 sa schvaľuje bez výhrad.
B.2. Výsledok hospodárenia za rok 2019 v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Záverečný účet obce Poniky za rok 2019
Bežné príjmy spolu
z toho:
Bežné príjmy obce
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie
Bežné výdavky spolu
Z toho :
Bežné výdavky obce
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy obec
Kapitálové príjmy rozpočtová organizácia
Kapitálové výdavky obec
Kapitálové výdavky rozpočtová organizácia
Schodok kapitálového rozpočtu

1 494 933,88

Schodok rozpočtu spolu
Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Hospodárenie z finančných operácií
Odpočet štátnych účelových prostriedkov
Hospodárenie obce po odpočítaní štátnych
účelových prostriedkov je schodok rozpočtu

1 361 503,26
133 430,62
1 256 378,90
562 525,75
693 853,15
238 554,98
150,00
0,00
710 021,97
0,00
-709 871,97
-471 316,99
541 289,53
0,00
541 289,53
-5 359,15
-476 676,14

B.3. Prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2019 do rozpočtu obce.
Hlasovanie: 9/0/0
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K bodu č. 12 Informatívna správa o organizácii školského roku 2020/2021 v ZŠ s MŠ
Štefana Žáryho Poniky
Informatívnu správu ohľadne organizácie školského roku 2020/2021 v ZŠ s MŠ Štefana
Žáryho Poniky prítomným predniesla Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka. Správa tvorí
samostatnú prílohu tohto zápisu.
Martina Šalková, poslankyňa ObZ: – pýta sa na personálne obsadenie jedálne, či je
jestvujúci počet kuchárok postačujúci
Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka ZŠ s MŠ: - odpovedá, že na nový školský rok budú
podľa počtu detí potrebovať 4 kuchárky a 1 vedúcu, projekt na zamestnávanie cez úrad práce
končí, z tých, ktoré cezeň pracovali môžu ostať len 2 a 1 odchádza dobrovoľne. Tento projekt
pravdepodobne nepredĺžia.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - konštatuje, že sa o tejto záležitosti bude
informovať 7. júla na zasadnutí ZMOSu, bude tam totiž prítomná Ing. Vajcíková z ÚPSVaR
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či je miesto po odchádzajúcej p.
učiteľke Mellovej obsadené
Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka ZŠ s MŠ: - odpovedá, že stále prebiehajú pracovné
pohovory a získať špeciálneho pedagóga je veľmi ťažké. Ďalej informuje, že opäť podala
projekt na získa nie odborných asistentov, črtá sa, že momentálne zamestnaní asistenti by
mohli ostať do r. 2022 a tiež podala ďalší projekt na MŠ SR, nakoľko by v škole potrebovali 4
asistentov
Miroslav Šávolt, poslanec ObZ: - pýta sa, či škola posiela svojich zamestnancov na
vzdelávanie
Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka ZŠ s MŠ: - odpovedá, že áno a pravidelne
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, či p. uč. Šašková či už má dôchodkový
vek a či naďalej ostáva v pracovnom pomere
Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka ZŠ s MŠ: - odpovedá, že p. uč. Šašková požiadala,
aby mohla zostať v pracovnom pomere ešte jeden rok
Jana Klimová, hlavná kontrolórka obce: - upozorňuje p. riaditeľku na fakt, že ak škola
príjme nových dvoch pedagógov, bude treba navýšiť rozpočet
Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka ZŠ s MŠ: - odpovedá, že o tejto záležitosti už
rokovala s p. starostkou a dohodli sa, že toto navýšenie rozpočtu bude pripravené ako návrh
na rokovanie nasledujúceho ObZ
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - odporučila p. riaditeľke prihlásiť pedagógov na
vzdelávanie, konkrétne na kurz rešpektujúcej komunikácie, ktorý sama absolvovala
a považuje ho za veľmi prínosný
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa na limit žiakov, či je 200, nakoľko ona si počty
prerátala a zistila, že počet žiakov ZŠ spolu s MŠ je 197 a jedáleň uvádza iné číslo počtu
stravníkov, ak je v týchto počtoch chyba, treba to opraviť
Martina Šalková, poslankyňa ObZ: - informuje, že do tohto počtu boli zahrnuté aj dve deti
zo zahraničia a tam vzniká rozdiel
Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka ZŠ s MŠ: - dopĺňa, že tieto sa nestravujú, tak tam
vznikol rozdiel v počte stravníkov.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Informatívnu správu o organizácii školského roku 2020/2021 v ZŠ s MŠ Štefana Žáryho
Poniky.
Hlasovanie: 9/0/0
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K bodu č. 14 Diskusia
Ing. Stanislav Krajan, poslanec ObZ: - pýta sa, či sa podarilo uskutočniť niečo zo zmien
týkajúcich sa projektu na Komunitné centrum Ponická Huta
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že zatiaľ sa nič nezmenilo, čaká sa na
vyjadrenie z príslušného ministerstva
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - informuje prítomných o jemu adresovaných sťažnostiach od
občanov na vykladanie zeleného odpadu na nevhodné miesta a v nevhodných časoch a pýta
sa, aký má tento vývoz systém a podľa neho by bolo treba určiť miesta na zhromažďovanie
tohto druh odpadu, aby sa to centralizovalo a nemal to každý pred domom
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že jednou z možností je umiestnenie
veľkých vakov po určitých stanovištiach, pričom bude stanovený vývozný deň a ak ho občan
vyloží v iný deň, bude predvolaný na úrad z dôvodu znečisťovania verejného priestranstva
Ladislav Štec, poslanec ObZ: - žiada o šírenie osvety o tom, ako zlisovať a minimalizovať
separovaný odpad (najmä kovy a plasty) na čo najmenšie množstvo, tvrdí, že je potrebné
občanov o tom stále znova informovať
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, v akom štádiu je osadenie
dopravných zrkadiel na uliciach Hriadky a Ponická Cesta
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že keď zamestnanci obce dokosia obec,
tak zrkadlá osadia
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, v akom štádiu je projekt na detské
ihrisko na ulici Hriadky
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že čaká na PPA
JUDr. Veronika Poliaková, poslankyňa ObZ: - pýta sa aj na úpravu prechodu z ulice
Hriadky na ulicu Na Hlinku, priestor treba osvetliť a komplexne upraviť
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že záležitosť sa bude riešiť komplexne
aj s detským ihriskom
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - pýta sa, či dopravné zrkadlo v časti obce Ponická
Huta sa bude osádzať zároveň s tými v Ponikách
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - odpovedá, že áno
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - informuje o sťažnostiach občanov na rýchlu jazdu
občanov (najmä z lokality Lešť) po ulici Na píle, vypracoval možnosti na zníženie rýchlosti:
prvou je osadiť tabule s 30-tkou, ale toto občania dodržiavať nebudú, skôr sú podľa neho
vhodné spomaľovacie retardéry. Zistil, že v platnosti je nová vyhláška, a takéto zariadenia
nemusia byť ani v pasporte a ani nie je potrebné žiadať nijaké stanoviská, len obec vydá
rozhodnutie o umiestnení a treba zvoliť vhodné miesta
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - pýta sa, čo potom so zimnou údržbou
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - informuje, že retardéry zostávajú na mieste aj cez
zimu, treba nájsť spôsob, aby sa nepoškodili
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - navrhuje, že treba zvolať Komisiu dopravy pri
ObZ
Ing. Vladimír Farkaš, poslanec ObZ: - informuje o opiľovaní stromov medzi Šalkovou
a Ponikami, telefonoval so zamestnancom BBRSC, ktorý ho ubezpečil, že akonáhle skončia
v Novej Bani, prídu opilovať stromy pri ceste III. triedy
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - pýta sa, dokedy platí nájomná zmluva pre Bielostav –
prenájom lomu Bôrovie
Bc. Pavol Ondrejko, prednosta OcÚ: - odpovedá, že do konca roka 2021
Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - chce apelovať na vývoz odpadov do lomu, tvrdí, že sa
tam vozí nepovolený odpad, treba to kontrolovať
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Oľga Koscová, poslankyňa ObZ: - vyzýva starostku obce aj poslancov ObZ zamyslieť sa
nad výstavbou DSS na pozemkku pri obecnom úrade, plánovanú výstavbu na Dolnej ulici
považuje za problematickú, pýta sa, či by sa nedala urobiť aspoň nejaká jednoduchá štúdia,
aby sa táto lokalita posúdila.
Ďalej informuje, že plastový odpad sa spaľuje na Dolnej ulici pri dome p. Plachého, treba
zistiť bližšie skutočnosti a dať napomenutie. Taktiež žiada poskytnúť informácie o tom, čo idú
p. Jochim na svojom stavebnom pozemku na ulici Bukovinka a p Kočička pri svojom
rodinnom dome na Hornej ulici robiť konkrétne. Následne konštatuje, že sa nestotožňuje
s trasou chodníka na Dolnej ulici. Taktiež vyjadruje nesúhlasné stanovisko na informačný
lístok, ktorý bol pri výmeroch na daň, bol to podľa nej anonym, nemá uvedený dátum, chýba
podpis p. starostky a podobne.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - ďakuje p. Koscovej za príspevky a upozornenia
Martina Šalková, poslankyňa ObZ: - pýta sa, kedy sa bude robiť cesta v smere Poniky –
Ponická Lehôtka
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že už je prevzaté stavenisko, zhotoviteľ
ma stanovú podmienku, že do jedného roka od prevzatia stavby musí urobiť cestu, ale chce
ich poprosiť, aby to bolo skôr
Mgr. Katarína Piarová, poslankyňa ObZ: - žiada vrátiť lavičky do ev. cintorína a pýta sa
na možnosť umiestniť fotopascu aj do ev. cintorína. Ďalej interpretuje žiadosť zo strany
občanov na odstránenie starého motorového vozidla dlhodobo stojaceho pred rodinným
domom p. Jendrála, Námestie Štefana Žáryho Poniky
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - ďakuje za všetky podnety a informuje, že tieto
požiadavky sa budú zo strany obce operatívne riešiť
Ing. Peter Matula, poslanec ObZ: - pýta sa, kedy je v pláne kosiť verejné priestranstvá
v časti Ponická Lehôtka
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - reaguje, že obec sa kosí postupne a určite
v dohľadnej dobe sa bude vykášať aj Ponická Lehôtka, no zároveň informuje, že obec má na
tieto práce nedostatočný počet pracovníkov. Určite sa obec zapojí do projektov ÚPSVaR
a verí, že aj takto sa získajú potrebné pracovné sily.
Miroslav Šávolt, poslanec ObZ: - pýta sa, či sa k plánovanému letnému kinu môže pridať aj
nejaká zábava
- Všetci prítomní vyjadrili súhlasné stanovisko
Ing. Roman Ferjenčík, konateľ OPL, spol. s r. o. Poniky – konštatuje, že ako sa zamkýna
rampa do lomu, tak chodia občania menej vyvážať odpad. Ďalej informuje, že podnik má
vyrobených 400 kompostérov, ktoré sú na predaj pre občanov, ale taktiež ich môže odkúpiť
obec a distribuovať občanom
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že obec je povinná ľuďom zabezpečiť
kompostéry, ale treba určiť prijateľnú cenu
Ing. Roman Ferjenčík, konateľ OPL, spol. s r. o. Poniky – informuje o stave potoka, resp.
močaristého rigólu pri ceste na pílu – treba vypíliť okolie, vyčistiť, pretože je tam riziko
povodní
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informuje, že zistí, kto je vlastníkom predmetnej
lokality a následne určí ďalší postup
Anna Lakatošová, občianka: - informuje prítomných ohľadne situácie a prebiehajúcich
stavebných prác na pozemku p. Jochima, v časti obce Ponická Huta, ako aj o priebehu jej
komunikácie s obcou a žiada odpoveď od obce
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - konštatuje, že nemá dať akú odpoveď, nakoľko
v predmetnej veci už prebieha súdne konanie a súd odmietol spisovú dokumentáciu vrátiť
obci späť na ďalšie konanie
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O 19:40 hod. p. Oľga Koscová sa vzdáva mandátu poslankyne ObZ v Ponikách.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
- diskusný príspevok poslanca ObZ Ing. Stanislava Krajana ohľadne stavu projektu na
výstavbu komunitného centra v časti obce Ponická Huta
- diskusný príspevok poslanca ObZ Ladislava Šteca ohľadne systému vývozu zeleného
odpadu v obci a potreby šírenia osvety v oblasti separovaného zberu odpadu
- diskusný príspevok poslankyne ObZ JUDr. Veroniky Poliakovej ohľadne osádzania
dopravných zrkadiel na uliciach Hriadky a na Hlinku
- diskusný príspevok poslankyne ObZ JUDr. Veroniky Poliakovej ohľadne výstavby
detského ihriska na ulici Hriadky a úpravy prechodu z ulice Hriadky na ulicu Na
Hlinku
- diskusný príspevok poslanca ObZ Ing. Vladimíra Farkaša ohľadne rýchlej jazdy
vodičov na ulici Na píle a možnosti osadenia spomaľovacích retardérov na rizikových
úsekoch ciest v rámci obce
- diskusný príspevok poslanca ObZ Ing. Vladimíra Farkaša ohľadne plánovanej
orezávky stromov pri cestnej komunikácii na úseku Šalková – Poniky
- diskusný príspevok poslankyne ObZ Oľgy Koscovej ohľadne potreby kontroly vývozu
jednotlivých druhov odpadu do Lomu Bôrovie
- diskusný príspevok poslankyne ObZ Oľgy Koscovej s požiadavkou na spresnené
vysvetlenie stavebných prác prebiehajúcich na pozemku p. Jochima v časti obce
Ponická Huta
- diskusný príspevok poslankyne ObZ Oľgy Koscovej ohľadne vytýčenia trasy chodníka
na Dolnej ulici v Ponikách
- diskusný príspevok poslankyne ObZ Martiny Šalkovej ohľadne termínu na
rekonštrukciu cesty v smere Poniky – Ponická Lehôtka
- diskusný príspevok poslankyne ObZ Mgr. Kataríny Piarovej ohľadne potreby vrátenia
lavičiek do evanjelického cintorína, ako aj ohľadne potreby umiestnenia fotopasce pri
kontajneroch v tomto cintoríne
- diskusný príspevok poslanca ObZ Miroslava Šávolta ohľadne organizácie podujatia
Letné kino a jeho spojenia s diskotékou pre deti, ako aj so zábavou pre dospelých
- diskusný príspevok konateľa OPL, spol. s r. o. Poniky ohľadne dostupnosti
kompostérov a ich ďalšej výroby a možnosti ich predaja pre potreby obce a občanov
- diskusný príspevok konateľa OPL, spol. s r. o. Poniky ohľadne potreby vyčistenia
rigólu na prístupovej ceste vedúcej k podniku
- diskusný príspevok občianky p. Anny Lakatošovej ohľadne situácie a prebiehajúcich
stavebných prác na pozemku p. Jochima, v časti obce Ponická Huta
- vzdanie sa poslaneckého mandátu poslankyne ObZ v Ponikách, p. Oľga Koscovej, dňa
01. 07. 2020 o 19:40 hod.
Hlasovanie: 9/0/0
V závere starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 10. zasadnutí
ObZ obce Poniky.
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Zapisovateľka:

Mgr. Jana Turčanová, v. r.

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

Overovatelia zápisnice:

Martina Šalková, v. r.

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

Ladislav Štec, v. r.

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

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

Ing. Jana Ondrejková, v. r.

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