ZÁPI S
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky, ktoré sa konalo
dňa 08. júla 2019 na Obecnom úrade v Ponikách

Prítomní:
Program:

Podľa prezenčnej listiny
Podľa pozvánky, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu

K bodu č. 1 Otvorenie 5. 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
Miroslava Šávolta a Martinu Šávoltovú za overovateľov zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Určilo
A.1. Mgr. Janu Turčanovú za zapisovateľa zápisnice
A.2. Miroslava Šávolta a Martinu Šávoltovú za overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 3 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Poniky
Poslanci ObZ boli oboznámení s programom rokovania.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Schválilo
Program 5. rokovania Obecného zastupiteľstva v Ponikách.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 4 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.
A) Zobralo na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Poniky dňa
09. 05. 2019.
Hlasovanie: 6/0/0
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K bodu č. 5 Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 5/2019 o určení výšky
príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
Dôvodovú správu k predmetnému VZN predniesla prítomným starostka obce Ing. Jana
Ondrejková. Správa v plnom znení:
S účinnosťou od 01. 01. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č, 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na
stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole
(s účinnosťou od 01. 01. 2019) a v základnej škole (s účinnosťou od 01. 09. 2019). Cieľom
poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím
návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.
V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR § 4 ods. 6 sa
poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 € za
každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole,
alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu,
že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa
posúdenia lekára špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetky druhy diét,
zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do
starostlivosti rozhodnutím súdu, na základe prítomnosti vo vyučovacom procese.
S odvolaním sa na § 4 ods. 3 Zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR
SR možno dotáciu poskytnúť každému dieťaťu, ktoré navštevuje:
a) posledný ročník materskej školy a základnú školu
b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy a žije
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je
najviac vo výške životného minima
c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník
materskej školy je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi
Žiadateľom o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa môže byť
zriaďovateľ materskej školy a zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa materskej
školy a základnej školy, ktorým je obvodný úrad v sídle kraja. Žiadosť o dotáciu na stravu
podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má
sídlo žiadateľ dotácie. Zmena sa vzťahuje na určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
zriadenej ako súčasť materskej školy s účinnosťou od 01. 01. 2019 a školskej jedálni
zriadenej ako súčasť základnej školy s účinnosťou od 01. 09. 2019 a to v súlade so zákonom
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Obec Poniky podala žiadosť o uvedenú dotáciu v riadnom termíne do 10. 01. 2019.
Aby bolo možné poskytovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je
potrebné vykonať úpravu VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poniky.
Prijatie uvedeného nariadenia nebude mať vplyv na rozpočet obce Poniky.
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Obecné zastupiteľstvo v Ponikách
A) Schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 5/2019 o určení výšky príspevku na činnosť
školy a školského zariadenia.
Hlasovanie: 6/0/0
K bodu č. 6 Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Bod č. 6 pozostáva z podbodov 6.1. až 6.8.
K podbodu 6.1. predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková, nasledovnú dôvodovú
správu:
A.1.
Žiadateľ: Alexander Zachar, trvale bytom Dolná ulica 106/55, Poniky
Pozemky:
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 191/1 o výmere 242 m2 – záhrady
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 1341/55 o výmere 5 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 192/9 o výmere 300 m2 – trvalý trávnatý porast
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 192/10 o výmere 42 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 192/11 o výmere 28 m2 – trvalý trávnatý porast
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 1341/53 o výmere 19 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 1341/56 o výmere 23 m2 – záhrady,
Výmera: 659 m2, Kat. územie: Poniky, Ulica: Dolná ulica
Účel: majetkovoprávne vysporiadanie užívaných pozemkov – dvor a záhrada pri rodinnom
dome.
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 06. 05. 2019
odporučila odpredaj pozemkov.
Komisia financií a správy majetku dňa 24. 04. 2019 navrhla cenu vo výške 10 € za 1
m2 .
Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadateľ dňa 21. 05. 2018 podal na obec Poniky žiadosť o odpredaj predmetných
pozemkov v rámci majetkovoprávneho vysporiadania užívaných pozemkov. Predmetom
prevodu - predaja sú pozemky nachádzajúce sa vo dvore a záhrade pri rodinnom dome súp. č.
106, Dolná ulica. Pozemky v súčasnosti užíva žiadateľ, ktorý je výlučným vlastníkom
rodinného domu a predtým ich užívali jeho právni predchodcovia – rodičia od roku
postavenia stavby, t. j. od roku 1953. Z dôvodu malej výmery by náklady na vypracovanie
znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž a dražbu prevyšovali kúpnu cenu
pozemku.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob
prevodu podľa § 9a ods. 8, písm. e) ako prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa.
Spôsob prevodu je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
A.2.
Žiadateľ: Alexander Zachar, trvale bytom Dolná ulica 106/55, Poniky
Pozemky:
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 191/1 o výmere 242 m2 – záhrady
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 1341/55 o výmere 5 m2 – zastavané plochy a nádvoria
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- novovytvorená parc. č. KN „C“ 192/9 o výmere 300 m2 – trvalý trávnatý porast
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 192/10 o výmere 42 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 192/11 o výmere 28 m2 – trvalý trávnatý porast
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 1341/53 o výmere 19 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 1341/56 o výmere 23 m2 – záhrady,
Výmera: 659 m2, Kat. územie: Poniky, Ulica: Dolná ulica
Účel: majetkovoprávne vysporiadanie užívaných pozemkov – dvor a záhrada pri rodinnom
dome.
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 06. 05. 2019
odporučila odpredaj pozemkov.
Komisia financií a správy majetku dňa 24. 04. 2019 navrhla cenu vo výške 10 € za 1
m2 .
Navrhovaná cena: 6 590 eur (10 eur/m2).
Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu – predaja nehnuteľností bol schválený v bode A.1.
Žiadateľ dňa 21. 05. 2018 podal na Obec Poniky žiadosť o odpredaj predmetných
pozemkov v rámci majetkovoprávneho vysporiadania užívaných pozemkov. Predmetom
prevodu - predaja sú pozemky nachádzajúce sa vo dvore a záhrade pri rodinnom dome súp. č.
106, Dolná ulica. Pozemky, ktoré sú oplotené v súčasnosti užíva žiadateľ, ktorý je výlučným
vlastníkom rodinného domu a predtým ich užívali jeho právni predchodcovia – rodičia od
roku postavenia stavby, t. j. od roku 1953. Z dôvodu malej výmery by náklady na
vypracovanie znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž a dražbu prevyšovali
kúpnu cenu pozemku.
Prevod nehnuteľností je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
-

O 17:17 hod. prišiel poslanec ObZ Poniky, p. Ladislav Štec.

Obecné zastupiteľstvo v Ponikách
A)
Schválilo
Spôsob prevodu nehnuteľností novovytvorených pozemkov:
- parc. č. KN „C“ 191/1 o výmere 242 m2 – záhrady
- parc. č. KN „C“ 1341/55 o výmere 5 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- parc. č. KN „C“ 192/9 o výmere 300 m2 – trvalý trávnatý porast
- parc. č. KN „C“ 192/10 o výmere 42 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- parc. č. KN „C“ 192/11 o výmere 28 m2 – trvalý trávnatý porast
- parc. č. KN „C“ 1341/53 o výmere 19 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- parc. č. KN „C“ 1341/56 o výmere 23 m2 – záhrady,
vytvorené geometrickým plánom č. 32010087-54/2017 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce Poniky dňa 21. 06. 2019, na internetovej stránke
obce Poniky dňa 21. 06. 2019 a zvesený z úradnej tabule dňa 08. 07. 2019 a z internetovej
stránky dňa 08. 07. 2019.
Hlasovanie: 6/0/1
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Poslankyňa Martina Šávoltová: - požiadala prítomných, aby ešte prehodnotili výšku kúpnej
ceny, pričom navrhla znížiť cenu na 8 EUR za 1 m2. Odvolala sa pritom na závery zasadnutia
jednotlivých komisií ObZ v roku 2018, kedy bolo navrhnuté, aby odpredaje pozemkov
realizované do konca roku 2018 boli viazané na sumu 8 EUR za 1 m2.
Poslankyňa Oľga Koscová: - považuje za logické, aby Obec Poniky rokovala o odpredaji,
nie je pochýb, že u p. Zachara ide o skutkový stav. Ďalej tvrdí, že zákon hovorí, že ceny sa
určujú dohodou. V tomto prípade ide o princíp, že žiadosti podané do 31. 12. 2018 sa budú
predávať za minimálne 8 EUR za 1 m2, ďalšie ceny budú posudzované individuálne, p.
poslankyňa Koscová by sa rada zúčastnila ďalších zasadnutí Komisie financií a správy
majetku pri ObZ v Ponikách.
Poslankyňa Martina Šávoltová: - podala návrh, aby ObZ schválilo odpredaj pozemkov pre
Alexandra Zachara v sume 8 EUR za 1 m2.
Obecné zastupiteľstvo v Ponikách
B) Neschválilo
Podľa § 9 ods. 2, písm. a) a § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva prevod (odpredaj) pozemkov:
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 191/1 o výmere 242 m2 – záhrady
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 1341/55 o výmere 5 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 192/9 o výmere 300 m2 – trvalý trávnatý porast
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 192/10 o výmere 42 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 192/11 o výmere 28 m2 – trvalý trávnatý porast
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 1341/53 o výmere 19 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 1341/56 o výmere 23 m2 – záhrady,
vytvorené geometrickým plánom č. 32010087-54/2017 v prospech žiadateľa Alexandra
Zachara, trvale bytom Dolná ulica 106/55, Poniky za kúpnu cenu 10 €/m2, a to z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu - predaja sú pozemky nachádzajúce sa vo
dvore a záhrade pri rodinnom dome súp. č. 106, Dolná ulica. Pozemky v súčasnosti užíva
žiadateľ, ktorý je výlučným vlastníkom rodinného domu a predtým ich užívali jeho právni
predchodcovia – rodičia od roku postavenia stavby, t. j. od roku 1953. Z dôvodu malej
výmery by náklady na vypracovanie znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú
súťaž a dražbu prevyšovali kúpnu cenu pozemku. Kúpna cena pozemku za výmeru 659 m2
predstavuje sumu celkom 6590 €.
Hlasovanie: 6/0/1
Obecné zastupiteľstvo v Ponikách
C) Zobralo na vedomie
Návrh poslankyne Martiny Šávoltovej na zníženie odpredajnej ceny predmetných pozemkov
na cenu 8 EUR/m2.
Hlasovanie: 5/0/2
Obecné zastupiteľstvo v Ponikách
D)
Schválilo
Podľa § 9 ods. 2, písm. a) a § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva prevod (odpredaj) pozemkov:
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 191/1 o výmere 242 m2 – záhrady
5

- novovytvorená parc. č. KN „C“ 1341/55 o výmere 5 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 192/9 o výmere 300 m2 – trvalý trávnatý porast
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 192/10 o výmere 42 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 192/11 o výmere 28 m2 – trvalý trávnatý porast
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 1341/53 o výmere 19 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- novovytvorená parc. č. KN „C“ 1341/56 o výmere 23 m2 – záhrady,
vytvorené geometrickým plánom č. 32010087-54/2017 v prospech žiadateľa Alexandra
Zachara, trvale bytom Dolná ulica 106/55, Poniky za kúpnu cenu 8 €/m2, a to z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu - predaja sú pozemky nachádzajúce sa vo
dvore a záhrade pri rodinnom dome súp. č. 106, Dolná ulica. Pozemky v súčasnosti užíva
žiadateľ, ktorý je výlučným vlastníkom rodinného domu a predtým ich užívali jeho právni
predchodcovia – rodičia od roku postavenia stavby, t. j. od roku 1953. Z dôvodu malej
výmery by náklady na vypracovanie znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú
súťaž a dražbu prevyšovali kúpnu cenu pozemku.
Kúpna cena pozemku za výmeru 659 m2 predstavuje sumu celkom 5 272 €.
Hlasovanie: 6/0/1
K podbodu 6.2. predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková, nasledovnú dôvodovú
správu:
A.1.
Žiadateľ: JUDr. Veronika Poliaková, trvale bytom Hriadky 320/44, Poniky
Pozemky:
- parc. č. KN „C“ 794/17 o výmere 57 m2 – orná pôda
- parc. č. KN „C“ 795/27 o výmere 43 m2 – orná pôda
Výmera: 100 m2, Kat. územie: Poniky, Ulica: ulica Hriadky
Účel: majetkovoprávne vysporiadanie užívaných pozemkov – dvor a záhrada pri rodinnom
dome.
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 06. 05. 2019
odporučila odpredaj pozemkov.
Komisia financií a správy majetku dňa 24. 04. 2019 navrhla cenu vo výške 10 € za 1
m2 .
Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadateľ dňa 27. 01. 2016 a dňa 13. 06. 2018 podal na Obec Poniky žiadosť o odpredaj
predmetných pozemkov v rámci majetkovoprávneho vysporiadania užívaných pozemkov.
Predmetom prevodu - predaja sú pozemky nachádzajúce sa vo dvore a záhrade pri rodinnom
dome súp. č. 320, ulica Hriadky. Pozemky, ktoré sú oplotené v súčasnosti užíva žiadateľka,
ktorá je výlučnou vlastníčkou rodinného domu s. č. 320, hospodárskej budovy s. č. 441
a príslušných pozemkov parc. č. KN „C“ 785/2, 785/3 a 785/4 a predtým ich užívali jej právni
predchodcovia – rodičia od roku postavenia stavby, t. j. od roku 1994. Z dôvodu malej
výmery by náklady na vypracovanie znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú
súťaž a dražbu prevyšovali kúpnu cenu pozemku.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob
prevodu podľa § 9a ods. 8, písm. e) ako prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa.
Spôsob prevodu je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
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A.2.
Žiadateľ: JUDr. Veronika Poliaková, trvale bytom Hriadky 320/44, Poniky
Pozemky:
- parc. č. KN „C“ 794/17 o výmere 57 m2 – orná pôda
- parc. č. KN „C“ 795/27 o výmere 43 m2 – orná pôda
Výmera: 100 m2, Kat. územie: Poniky, Ulica: ulica Hriadky
Účel: majetkovoprávne vysporiadanie užívaných pozemkov – dvor a záhrada pri rodinnom
dome
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 06. 05. 2019
odporučila odpredaj pozemkov.
Komisia financií a správy majetku dňa 24. 04. 2019 navrhla cenu vo výške 10 € za 1
2
m.
Navrhovaná cena: 1000 eur (10 eur/m2)
Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu – predaja nehnuteľností bol schválený v bode A.1.
Žiadateľ dňa 27. 01. 2016 a dňa 13. 06. 2018 podal na Obec Poniky žiadosť o odpredaj
predmetných pozemkov v rámci majetkovoprávneho vysporiadania užívaných pozemkov.
Predmetom prevodu - predaja sú pozemky nachádzajúce sa vo dvore a záhrade pri rodinnom
dome s. č. 320, ulica Hriadky. Pozemky, ktoré sú oplotené v súčasnosti užíva žiadateľka,
ktorá je výlučnou vlastníčkou rodinného domu s. č. 320, hospodárskej budovy s. č. 441
a príslušných pozemkov parc. č. KN „C“ 785/2, 785/3 a 785/4 a predtým ich užívali jej právni
predchodcovia – rodičia od roku postavenia stavby, t. j. od roku 1994. Z dôvodu malej
výmery by náklady na vypracovanie znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú
súťaž a dražbu prevyšovali kúpnu cenu pozemku.
Prevod nehnuteľností je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Poslankyňa Martina Šávoltová: - navrhla, aby aj v tomto prípade bola kúpna cena znížená
zo sumy 10 Eur za 1 m2 na sumu 8 Eur za 1 m2.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Schválilo
Spôsob prevodu nehnuteľností novovytvorených pozemkov:
- parc. č. KN „C“ 794/17 o výmere 57 m2 – orná pôda
- parc. č. KN „C“ 795/27 o výmere 43 m2 – orná pôda
vytvorené geometrickým plánom č. 31061591-97/2016 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce Poniky dňa 21. 06. 2019, na internetovej stránke
obce Poniky dňa 21. 06. 2019 a zvesený z úradnej tabule dňa 08. 07. 2019 a z internetovej
stránky dňa 08. 07. 2019.
Hlasovanie: 6/0/1
B) Neschválilo
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Podľa § 9 ods. 2, písm. a) a § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva prevod (odpredaj) pozemkov:
- parc. č. KN „C“ 794/17 o výmere 57 m2 – orná pôda
- parc. č. KN „C“ 795/27 o výmere 43 m2 – orná pôda
vytvorené geometrickým plánom č. 31061591-97/2016 v prospech žiadateľky JUDr.
Veroniky Poliakovej, trvale bytom Hriadky 322/44, Poniky za kúpnu cenu 10 €/m2, a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu - predaja sú pozemky
nachádzajúce sa vo dvore a záhrade pri rodinnom dome súp. č. 322, ulica Hriadky. Pozemky,
ktoré sú oplotené v súčasnosti užíva žiadateľka, ktorá je výlučnou vlastníčkou rodinného
domu s.č. 322, hospodárskej budovy s. č. 441 a príslušných pozemkov parc. č. KN „C“ 785/2,
785/3 a 785/4 a predtým ich užívali jej právni predchodcovia – rodičia od roku postavenia
stavby, t. j. od roku 1994. Z dôvodu malej výmery by náklady na vypracovanie znaleckého
posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž a dražbu prevyšovali kúpnu cenu pozemku.
Kúpna cena pozemku za výmeru 100 m2 predstavuje sumu celkom 1000 €.
Hlasovanie: 6/0/1
C) Zobralo na vedomie
Návrh poslankyne Martiny Šávoltovej na zníženie odpredajnej ceny predmetných pozemkov
na cenu 8 EUR/1m2.
Hlasovanie: 5/0/2
D) Schválilo
Podľa § 9 ods. 2, písm. a) a § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva prevod (odpredaj) pozemkov:
- parc. č. KN „C“ 794/17 o výmere 57 m2 – orná pôda
- parc. č. KN „C“ 795/27 o výmere 43 m2 – orná pôda
vytvorené geometrickým plánom č. 31061591-97/2016 v prospech žiadateľky JUDr.
Veroniky Poliakovej, trvale bytom Hriadky 320/44, Poniky za kúpnu cenu 8 €/m2, a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu - predaja sú pozemky
nachádzajúce sa vo dvore a záhrade pri rodinnom dome súp. č. 320, ulica Hriadky. Pozemky,
ktoré sú oplotené v súčasnosti užíva žiadateľka, ktorá je výlučnou vlastníčkou rodinného
domu s. č. 320, hospodárskej budovy s. č. 441 a príslušných pozemkov parc. č. KN „C“
785/2, 785/3 a 785/4 a predtým ich užívali jej právni predchodcovia – rodičia od roku
postavenia stavby, t. j. od roku 1994. Z dôvodu malej výmery by náklady na vypracovanie
znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž a dražbu prevyšovali kúpnu cenu
pozemku.
Kúpna cena pozemku za výmeru 100 m2 predstavuje sumu celkom 800 €.
Hlasovanie: 6/0/1
K podbodu 6.3. predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková, nasledovnú dôvodovú
správu:
K bodu programu:
podbod:

Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Žiadosť o odpredaj pozemkov v prospech Ing. Antona Turoňa
a manž. Ing. Eriky, trvale bytom Na Graniari 12, Banská
Bystrica

A.1.
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Žiadateľ: Ing. Anton Turoň a manž. Ing. Erika, trvale bytom Na Graniari 12, Banská
Bystrica
Pozemky:
- časť pozemku KN „C“ 794/3 o výmere cca 53 m2 – orná pôda
- časť pozemku KN „C“ 795/15 o výmere cca 55 m2 – orná pôda
Výmera cca: 108 m2, Kat. územie: Poniky, Ulica: ulica Hriadky
Účel: majetkovoprávne vysporiadanie užívaných pozemkov.
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 06. 05. 2019
odporučila odpredaj pozemkov.
Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadateľ dňa 18. 4. 2018 podal na obec Poniky žiadosť o odpredaj časti predmetných
pozemkov v rámci majetkovoprávneho vysporiadania užívaných pozemkov. Predmetom
prevodu - predaja sú pozemky nachádzajúce sa pred a za pozemkom parc. č. KN „C“ 792/2,
ktorý je vo vlastníctve žiadateľov v BSM. Z dôvodu malej výmery by náklady na
vypracovanie znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž a dražbu prevyšovali
kúpnu cenu pozemku.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob
prevodu podľa § 9a ods. 8, písm. e) ako prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa.
Spôsob prevodu je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
A.2.
Žiadateľ: Ing. Anton Turoň a manž. Ing. Erika, trvale bytom Na Graniari 12, Banská
Bystrica
Pozemky:
- časť pozemku parc. č. KN „C“ 792/1 o výmere cca 159 m2 – orná pôda
- časť pozemku parc. č. KN „C“ 791 o výmere cca 20 m2 – orná pôda
Výmera cca: 179 m2, Kat. územie: Poniky, Ulica: ulica Hriadky
Účel: majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 06. 05. 2019
neodporučila odpredaj pozemkov. Navrhujeme neschváliť odpredaj vyššie citovaných
pozemkov v zmysle odporúčania Komisie životného prostredia, výstavby a územného plánu.
Odpredajom pozemkov by došlo k drobeniu pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Schválilo
Spôsob prevodu nehnuteľností pozemkov:
- časť pozemku KN „C“ 794/3 o výmere cca 53 m2 – orná pôda
- časť pozemku KN „C“ 795/15 o výmere cca 55 m2 – orná pôda
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce Poniky dňa
21. 06. 2019, na internetovej stránke obce Poniky dňa 21. 06. 2019 a zvesený z úradnej tabule
dňa 08. 07. 2019 a z internetovej stránky dňa 08. 07. 2019.
Hlasovanie: 6/0/1
B)

Odporučilo
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Žiadateľom dať vyhotoviť geometrický plán so zameraním pozemkov v súlade s hranicami
pozemku parc. č. KN „C“ 792/2. Napriek existujúcemu oploteniu nezasahovať pred a za
pozemky iných fyzických osôb.
Hlasovanie: 6/0/1
B)
Neschválilo
Odpredaj nehnuteľností pozemkov:
- časť pozemku parc. č. KN „C“ 792/1 o výmere cca 159 m2 – orná pôda
- časť pozemku parc. č. KN „C“ 791 o výmere cca 20 m2 – orná pôda
Hlasovanie: 6/0/1
K podbodu 6.4. predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková, nasledovnú dôvodovú
správu:
K bodu programu:
podbod:

Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Žiadosť o odpredaj časti pozemku v prospech Petra Šincla,
trvale bytom Na Vladárke 74/38, Poniky

A.1.
Žiadateľ: Peter Šincl, trvale bytom Na Vladárke 74/38, Poniky
Pozemok:
- časť pozemku KN „E“ 8612/1 o výmere cca 50 m2 – trvalý trávnatý porast
Výmera cca: 50 m2, Kat. územie: Poniky, Ulica: ulica Na Vladárke
Účel: majetkovoprávne vysporiadanie užívaného pozemku
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 06. 05. 2019
odporučila odpredaj pozemku.
Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadateľ dňa 26. 03. 2019 podal na Obec Poniky žiadosť o odpredaj časti predmetného
pozemku v rámci majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku. Predmetom
prevodu – predaja je pozemok nachádzajúci sa pred pozemkom parc. č. KN „E“ 3536, ktorý
je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Pozemok v súčasnosti žiadateľ užíva a predtým ho
užívali jeho právni predchodcovia – starí rodičia a rodičia. Z dôvodu malej výmery by
náklady na vypracovanie znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž a dražbu
prevyšovali kúpnu cenu pozemku.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob
prevodu podľa § 9a ods. 8, písm. e) ako prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Schválilo
Spôsob prevodu nehnuteľnosti pozemku:
- časť pozemku KN „E“ 8612/1 o výmere cca 50 m2 – trvalý trávnatý porast
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce Poniky dňa
21. 06. 2019, na internetovej stránke obce Poniky dňa 21. 06. 2019 a zvesený z úradnej tabule
dňa 08. 07. 2019 a z internetovej stránky dňa 08. 07. 2019.
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Hlasovanie: 6/0/1
B)Odporučilo
Žiadateľovi dať vyhotoviť geometrický plán so zameraním pozemku v súlade s prednou
hranicou pozemku parc. č. KN „E“ 3536.
Hlasovanie: 5/0/2
K podbodu 6.5. predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková, nasledovnú dôvodovú
správu:
K bodu programu:
podbod:

Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Zámena pozemkov medzi Obcou Poniky a Jánom Hraškom,
trvale bytom Poľná ulica 124/18, Poniky

A.1.
Žiadateľ: Ján Hraško, trvale bytom Poľná ulica 124/18, Poniky
Pozemky:
- parc. č. KN „C“ 1356/8 o výmere 250 m2 – zastavané plochy a nádvoria
za
- parc. č. KN „C“ 277 o výmere 616 m2 – orná pôda
Kat. územie: Poniky, Ulica: Poľná ulica, Účel: zámena pozemkov.
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 06.05.2019
odporučila zámenu pozemkov.
Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadateľ dňa 04. 09. 2018 podal na Obec Poniky ponuka na zámenu pozemkov.
Predmetom zámeny pozemkov je vysporiadanie prístupovej cesty k plánovanej individuálnej
bytovej výstavbe schválenej v Územnom pláne obce Poniky VZN č. 26/2000 schváleným
obecným zastupiteľstvom obce Poniky dňa 12. 12. 2000. Z dôvodu malej výmery by náklady
na vypracovanie znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž a dražbu
prevyšovali kúpnu cenu pozemku.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob
prevodu podľa § 9a ods. 8, písm. e) ako prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa.
Spôsob prevodu je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
A.2.
Žiadateľ: Ján Hraško, trvale bytom Poľná ulica 124/18, Poniky
Pozemky:
- parc. č. KN „C“ 1356/8 o výmere 250 m2 – zastavané plochy a nádvoria
za
- parc. č. KN „C“ 277 o výmere 616 m2 – orná pôda
Kat. územie: Poniky, Ulica: Poľná ulica, Účel: zámena pozemkov.
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 06. 05. 2019
odporučila zámenu pozemkov.
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Navrhovaná cena: 366 eur (1 eur/m2)
Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu – zámeny nehnuteľností bol schválený v bode A.1.
Žiadateľ dňa 04. 09. 2018 podal na Obec Poniky ponuka na zámenu pozemkov.
Predmetom zámeny pozemkov je vysporiadanie prístupovej cesty k plánovanej individuálnej
bytovej výstavbe schválenej v Územnom pláne obce Poniky VZN č. 26/2000 schváleným
obecným zastupiteľstvom obce Poniky dňa 12. 12.2 000. Z dôvodu malej výmery by náklady
na vypracovanie znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž a dražbu
prevyšovali kúpnu cenu pozemku.
Prevod nehnuteľností je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Poslankyňa Oľga Koscová: - požiadala o vysvetlenie, či predmetná zámena je potrebná
kvôli tomu, aby sa pohla IBV v tejto časti obce a upozornila, aby sa nestalo, že aj
v budúcnosti sa pozemky budú predávať za túto cenu bez ohľadu na účel predaja alebo
zámeny.
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - uviedla, že predmetná zámena nie je podmienená
výstavbou novej cesty v tejto časti obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Schválilo
A.1. Spôsob prevodu nehnuteľností pozemkov formou zámeny:
- parc. č. KN „C“ 1356/8 o výmere 250 m2 – zastavané plochy a nádvoria
za
- parc. č. KN „C“ 277 o výmere 616 m2 – orná pôda
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce Poniky dňa
21. 06. 2019, na internetovej stránke obce Poniky dňa 21. 06. 2019 a zvesený z úradnej tabule
dňa 08. 07. 2019 a z internetovej stránky dňa 08. 07. 2019.
Hlasovanie: 6/0/1
A.2. Podľa § 9 ods. 2, písm. a) a § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva zámenu pozemkov:
- parc. č. KN „C“ 1356/8 o výmere 250 m2 – zastavané plochy a nádvoria
z vlastníctva Jána Hrašku, trvale bytom Poľná ulica 124/18, Poniky do vlastníctva Obce
Poniky, Malá Stráňa 32, Poniky, IČO: 00 313 734
za
- parc. č. KN „C“ 277 o výmere 616 m2 – orná pôda
Z vlastníctva Obce Poniky, Malá Stráňa 32, Poniky, IČO: 00 313 734 do vlastníctva Jána
Hrašku, trvale bytom Poľná ulica 124/18, Poniky.
Predmetom zámeny pozemkov je vysporiadanie prístupovej cesty k plánovanej individuálnej
bytovej výstavbe schválenej v Územnom pláne obce Poniky VZN č. 26/2000 schváleným
obecným zastupiteľstvom obce Poniky dňa 12. 12. 2000. Z dôvodu malej výmery by náklady
na vypracovanie znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž a dražbu
prevyšovali kúpnu cenu pozemku.
Cena za rozdiel v m2 je navrhnutá vo výške 1 eur za 1 m2 v zmysle odporúčania Komisie
životného prostredia, výstavby a územného plánu, či pri rozdiele 366 m2 predstavuje cenu 366
eur.
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Hlasovanie: 6/0/1
K podbodu 6.6. predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková, nasledovnú dôvodovú
správu:
K bodu programu:
podbod:

Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Žiadosť o pridelenie pozemkov v prospech Jána Dišku,
trvale bytom Poľná ulica 127/19, Poniky

Žiadateľ: Ján Diško, trvale bytom Poľná ulica 127/19, Poniky
Pozemky:
- parc. č. KN „C“ 279/1 o výmere 43 m2, orná pôda
- parc. č. KN „C“ 279/2 o výmere 670 m2, orná pôda
- parc. č. KN „C“ 280/1 o výmere 109 m2, orná pôda
- parc. č. KN „C“ 280/2 o výmere 603 m2, orná pôda,
Kat. územie: Poniky, Ulica: Poľná ulica, Účel: pridelenie pozemkov
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 06. 05. 2019
neodporučila odpredaj pozemkov.
V zmysle zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nie je
možný bezodplatný prevod pozemkov z vlastníctve obce do vlastníctva fyzických alebo
právnických osôb.
Poslanec Ladislav Štec: - požiadal o prečítanie predmetnej žiadosti v plnom znení, starostka
obce vyhovela a žiadosť doslovne prečítala. Žiadosť sa týka umiestnenia novej cesty na ulici
Poľná.
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - podala bližšie vysvetlenie k tejto žiadosti, kde sa
žiadateľ odvoláva na isté morálne právo a opisuje dôvody, ktoré nie sú v súlade so zákonom
a ani nie sú vhodným podkladom na pridelenie pozemkov.
Poslankyňa Oľga Koscová: - navrhla doplniť bod hlasovania, v ktorom bude ObZ
odporúčať, aby sa odborne prehodnotilo umiestnenie novej cesty a zvážili sa aj iné možnosti.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Neschválilo
Pridelenie pozemkov:
- parc. č. KN „C“ 279/1 o výmere 43 m2, orná pôda
- parc. č. KN „C“ 279/2 o výmere 670 m2, orná pôda
- parc. č. KN „C“ 280/1 o výmere 109 m2, orná pôda
- parc. č. KN „C“ 280/2 o výmere 603 m2, orná pôda,
kat. územie Poniky v prospech Jána Dišku, trvale bytom Poľná ulica 1271/9, Poniky.
Hlasovanie: 6/0/1
B)
Odporučilo
Starostke obce prehodnotiť presmerovanie časti miestnej komunikácie do dostatočnej
vzdialenosti od rodinného domu, Poľná ulica, s. č. 127, Poniky.
Hlasovanie: 6/0/1
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K podbodu 6.7. predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková, nasledovnú dôvodovú
správu:
K bodu programu:
Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
podbod:
Ponuka na zámenu pozemkov Anny Mikulášovej, trvale
bytom Poľná ulica 123/17, Poniky a Zlatici Hraškovej, trvale
bytom Poľná ulica 124/18, Poniky
Žiadateľ: Anna Mikulášová, trvale bytom Poľná ulica 123/17, Poniky a Zlatica Hrašková,
trvale bytom Poľná ulica 124/18, Poniky
Pozemky:
- parc. č. KN „E“ 6874 o výmere 9567 m2, trvalý trávnatý porast
- parc. č. KN „E“ 6875 o výmere 2658 m2, orná pôda
v spoluvlastníctve Anny Mikulášovej a Zlatici Hraškovej, každá v podiele 1/2
za pozemky rovnakej výmery resp. pozemky určené na výstavbu vo vlastníctve obce Poniky.
Kat. územie: Poniky, Účel: zámena pozemkov.
Stanovisko Komisií pri ObZ Poniky:
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánu zo dňa 06. 05. 2019
neodporučila zámenu pozemkov.
Obec nemá záujem o ponúkané pozemky z dôvodu ich polohy, charakteru, účelu,
nakoľko disponuje dostatočným majetkom, ktorý musí udržiavať a zveľaďovať, čo si
vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Zároveň je obec povinná striktne dodržiavať
ustanovenie zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Neschválilo
Zámenu pozemkov:
- parc. č. KN „E“ 6874 o výmere 9567 m2, trvalý trávnatý porast
- parc. č. KN „E“ 6875 o výmere 2658 m2, orná pôda
kat. územie Poniky v spoluvlastníctve Anny Mikulášovej a Zlatici Hraškovej, každá v podiele
1/2 za pozemky rovnakej výmery resp. pozemky určené na výstavbu vo vlastníctve obce
Poniky.
Hlasovanie: 6/0/1
K podbodu 6.8. predniesla starostka obce, Ing. Jana Ondrejková, nasledovnú dôvodovú
správu:
K bodu programu:
podbod:

Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky
Bezodplatný prevod majetku do vlastníctva Obce Poniky

Na základe uznesenia Združenia obcí Bioenergia Bystricko č. 2 zo dňa 21. 11. 2018
a v zmysle Nového úplného znenia stanov prijatého dňa 09. 01. 2019, čl. III, bod 6 Združenie
obcí Bioenergia Bystricko previedlo bezodplatne Obci Poniky vyššie citovaný majetok.
Majetok bol nadobudnutý z projektu, 85 % ERDF, 10 % SR a 5% obec. Majetok bol
prevedený Preberacím protokolom a odovzdaní a prevzatí zariadenia kotolní dňa 01. 06. 2019
Údržbu, opravy a kúrenie v kotolniach bude i naďalej zabezpečovať združenie.
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Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Bezodplatný prevod majetku z vlastníctva Združenia obcí Bioenergia Bystricko do vlastníctva
Obce Poniky.
Poradové Inventárne
číslo
číslo

1.

25.

2.

26.

3.

27.

Názov

Nadobúdacia
cena
€

Technológia
a strojné 244 770,46
vybavenie kotolne ZŠ Štefana
Žáryho Poniky
Technológia
a strojné 327 070,39
vybavenie kotolne MŠ Poniky
Technológia
a strojné 131 248,24
vybavenie kotolne KD Poniky

Účtovná cena
ku dňu 31. 05.
2019
€
95 185,29

127 192,72
51 036,74

Majetok bol zaradený do odpisovej skupiny 3, s dobou odpisovania 12 rokov a rovnomernou
metódou odpisu.
Poslankyňa Oľga Koscová: - tvrdí, že by sa mal by navýšiť majetok ZŠ s MŠ, pričom Obec
Poniky by mala spísať protokol, na základe ktorého zriadenia na vykurovanie budú
vlastníctve ZŠ s MŠ Š. Žáryho v Ponikách.
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - oboznámila prítomných, že prevod tohto majetku
do vlastníctva školy je už v štádiu rozpracovanosti.
Hlasovanie: 7/0/0
K bodu č. 7 Organizačný poriadok Obecného úradu v Ponikách - úprava
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania predniesla starostka obce, Ing. Jana
Ondrejková. Správa v plnom znení:
V zmysle § 16 ods. 5 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. organizáciu obecného úradu,
počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného
úradu.
Na základe viacerých organizačných zmien a s nimi spojených personálnych
rozhodnutí, ktorými je potrebné zabezpečiť chod úradu je potrebné zosúladiť aj organizačné
členenie obecného úradu.
Hlavným dôvodom je úprava postavenie referenta stavebného úradu, nakoľko
v minulom roku bola rozviazaná zmluva zo spoločným stavebným úradom a je potrebné
formálne doriešiť pracovné zaradenie nového pracovníka. Ďalším dôvodom je zriadenie
opatrovateľskej služby, ktorá tiež bude zabezpečovaná prostredníctvom zamestnanca
obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Zrušilo
Organizačný poriadok Obecného úradu v Ponikách schválený uznesením ObZ č. 20/2011, bod
13, písm. a) zo dňa 18. 1. 2011.
Hlasovanie: 7/0/0
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B) Zobralo na vedomie
Organizačný poriadok Obecného úradu v Ponikách s účinnosťou od 15. 7. 2019.
Hlasovanie: 7/0/0
K bodu č. 8 Schválenie žiadosti ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky o poskytnutie
finančných prostriedkov na zabezpečenie 5 % spoluúčasti pri realizácii schváleného
projektu NFP312010S804 (Operačný program Ľudské zdroje)
Dôvodovú správu k predmetnému bodu rokovania ObZ predniesla prítomným
starostka obce Ing. Jana Ondrejková. Správa v plnom znení:
Základná škola s Materskou školou Štefana Žáryho Poniky požiadala o nenávratný
finančný príspevok z operačného programu Ľudské zdroje. V zmysle rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bol nenávratný finančný príspevok
v celkovej výške 106 535,85 Eur z čoho 5 % spolufinancovanie predstavuje sumu 5 326,80
eur. 5 % spolufinancovanie bude zabezpečené finančnými prostriedkami z originálnych
kompetencií.
Poslankyňa Oľga Koscová: - pýta sa, či sa navýši príspevok z originálnych kompetencií pre
školu, alebo o aké financie vlastne ide a či nemá byť takýto príspevok schvaľovaný v rámci
obecného rozpočtu.
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - oznamuje prítomným, že tento druh
spolufinancovania nie je potrebné schvaľovať v rámci obecného rozpočtu.
Poslankyňa Mgr. Katarína Piarová: - oboznámila prítomných, že Komisia školstva pri ObZ
v Ponikách na základe svojho rokovania odporúča toto spolufinancovanie schváliť
Poslankyňa Martina Šávoltová: - oboznámila prítomných, že Komisia financií a správy
majetku pri ObZ odporúča toto spolufinancovanie taktiež schváliť.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Schválilo
Spolufinancovanie projektu Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho Poniky
NFP312010S804, operačný program Ľudské zdroje pod názvom Zvýšenie kvality výchovnovzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ Š. Žáryho Poniky, kód projektu OPLZPO1/2018/DOP/1.1.1-01 pre rok 2019 vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 221,95 Eur
mesačne.
Hlasovanie: 7/0/0
K bodu č. 9 Čerpanie rozpočtu
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce, predniesla dôvodovú správu k tomuto bodu
rokovania. Správa v plnom znení:
Celkové plnenie rozpočtu v príjmovej časti predstavuje plnenie na 35 %, z toho
plnenie bežného rozpočtu je 51 %.
Niektoré položky čerpania rozpočtu v príjmovej časti:
Daň z nehnuteľností predstavuje čerpanie na 81 %, príjmy z nájmu 33 % a poplatky
za uloženie a vývoz odpadov predstavuje plnenie na 80 %.
Čerpanie kapitálového rozpočtu za obdobie I. polroku je nulové, obec nemala
kapitálové príjmy.
Čerpanie finančných operácií predstavuje krytie výdavkov kapitálového rozpočtu. Je to
zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov + nespotrebované FP zo štátneho
rozpočtu.
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Čerpanie rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu
Plnenie rozpočtu v položke 610* tarifný plat, osobný plat a pod. je vo výške 31 %, príplatky
osobné + príplatky za nadčasy sú vo výške 42 %, odmeny vo výške 36 %.
Odvody do zdravotných poisťovní sú čerpané vo výške 70 % a poistné do Sociálnej poisťovne
vo výške 53 %.
Energie – elektrika, voda a poplatky za komunikácie sú čerpané vo výške 49 %.
Materiálové náklady v ekonomickej klasifikácii „633“ sú čerpané za I. polrok 2019 vo výške
27 %.
Dopravné – sú tu zahrnuté náklady na benzín, poistenie vozidiel, údržbu a pod. sú vo výške
33 %.
Štandardná a rutinná údržba – náklady sú vo výške 17 694,93 €, čo predstavuje čerpanie na 15
%.
Služby – položka ekonomickej klasifikácie „637“ sú plnené vo výške 40 %. V tejto položke
sú zahrnuté napr. služby právnika, Urbis, Webra, audit, prídel do sociálneho fondu, odmenydohody, poplatky za vývoz a uloženie PDO, sú vo výške 20 042,12 € a predstavujú čerpanie
vo výške 46 % .
Transfery – v tejto položke sú zahrnuté výdavky na členské príspevky, dotácie jednotlivým
občianskym združeniam a organizáciám z rozpočtu obce, transfer organizáciám
z participatívneho rozpočtu, nemocenské dávky a pod. Celkové čerpanie rozpočtu v tejto
položke ekonomickej klasifikácie je vo výške 54 %.
Celkové čerpanie bežného rozpočtu za I. polrok 2019 je vo výške 33 %.
Kapitálový rozpočet
Čerpanie kapitálového rozpočtu je vo výške 20 % a predstavuje najmä náklady na dokončenie
rekonštrukcie Kultúrneho domu Ponická Lehôtka, ktorý je v kolaudačnom konaní.
Finančné operácie výdavkové – čerpanie je 0.
Celkové čerpanie rozpočtu vo výdavkovej časti je vo výške 26 %.
Poslankyňa Oľga Koscová: - vyjadrila spokojnosť s príjmami z daní a PDO v roku 2019.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - oboznámila prítomných, že v septembri 2019
pôjdu aj výzvy pre neplatičov, aby do konca roka 2019 uhradilo svoje záväzky čo najviac
občanov a dlžníkov
Poslankyňa Oľga Koscová: - upozornila na nulové kapitálové príjmy, pripisuje to
skutočnosti, že OPL, spol. s r.o. Poniky, ako aj Obec Poniky sú v strate. Riešenie vidí aj
v urýchlení odpredaja pozemkov a taktiež apeluje, aby boli vybavené žiadosti hlavne
z predchádzajúcich rokov
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A)
Zobralo na vedomie
Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2019.
Hlasovanie: 7/0/0
K bodu č. 10 - Diskusia
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: – informovala prítomných ohľadne merača
rýchlosti, osadenia dopravných zrkadiel, pričom oznámila, že osloví dopravného inžiniera
a až potom sa bude robiť pasport dopravného značenia v obci
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informovala prítomných, že telocvičňa sa už
stavia, bol kontrolný deň, na ktorom sa zúčastnili všetci zainteresovaní a všetko sa
skontrolovalo
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Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informovala prítomných o stave rôznych projektov
podaných na získanie finančných prostriedkov, a to:
- Projekt Wifi pre teba – prišiel už schválený
- Projekt „Výstavba Komunitného centra“ – pracuje sa na doplnení projektu
- Sú informácie o výzvach na projekty na rekonštrukcie kultúrnych domov, starostka
obce sa bude opierať o projekt bývalej starostky Oľgy Koscovej, kde bolo a stále aj je
platné stavebné povolenie, bude sa prerábať tento pôvodný projekt, nakontaktovala sa
na Ing. arch. Škovieru, ktorý pošle cenovú ponuku, na základe zmeny noriem sa
projekt obnoví, ale nemusí sa dávať robiť nový projekt
- Multifunkčné ihrisko - v prvom kole tento projekt nebol úspešný, momentálne sa
nachádza v zásobníku, na jeseň 2019 sa budú rozdeľovať financie z rezervy predsedu
vlády a je šanca, aby tento projekt bol úspešný
- Z MF SR zatiaľ neprišla odpoveď na udelenie finančných prostriedkov, čo sa týka
stavebných prác v knižnici
- na jeseň 2019 pôjde výzva – Obec Poniky podá projekt na festival
Poslankyňa JUDr. Veronika Poliaková: - požiadala o podanie informácie, ako to vyzerá
s revitalizáciou ihriska na Hlinke?
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informovala, že ide projekt cez „Masky“, takisto
touto cestou pôjde aj obnova autobusových čakární v obci: plechové čakárne sa obložia
drevom a v časti Ponická Huta bude čakáreň vymenená, čaká sa na úspešnosť predmetných
projektov, predpokladaná realizácia bude pravdepodobne na jar 2020
Poslanec Ladislav Štec: - pýta sa, ako je to so situáciou ohľadne kosenia trávy na verejných
priestranstvách
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informovala, že občania neboli spokojní
s kosením, tak predložila poslancom návrh na to, ako by sa mohlo kosiť efektívnejšie a cez
externú firmu
Poslankyňa Oľga Koscová: - apelovala na starostku aj na poslancov, že je treba rokovať
ohľadne DD a DSS
odporúča zvolať starostke pracovné stretnutie. Ďalej taktiež navrhla zaoberať sa situáciou
v evanjelickom cintoríne, kde je potrebné vysporiadať pozemky, vyriešiť situáciu s lipami,
ako aj doriešiť s ev. p. farárom podmienky údržby, správy cintorína a podobne.
Poslankyňa Oľga Koscová: - dotaz na poslanca Ladislava Šteca: ako je momentálne
využívané ihrisko v časti Ponická Lehôtka?
Poslanec Ladislav Štec: - informoval, že ihrisko je plne funkčné, deti využívajú hlavne
asfaltovú časť, trávnatú nie až tak veľmi.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informovala, že v dohľadnej dobe sa budú kupovať
nové futbalové bránky, basketbalové koše a ďalšie vybavenie určené len pre toto ihrisko
Poslankyňa Oľga Koscová: - konštatovala, že je málo zamestnancov na práce v obci, ľudia
vnímajú najviac čistotu obce, vstup do obce, treba, aby obec vo vlastnej réžii a v súbehu
s rozpočtom v týchto záležitostiach promptne konala
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informovala prítomných, že ešte bude rokovať
s firmou, ktorá ponúkla takéto práce
Poslankyňa Mgr. Katarína Piarová: - žiada o podanie informácie, ako je to s nádobami na
separovanie odpadu?
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informovala prítomných, že požiadala dňa 13. júna
2019 zástupcov kompetentnej firmy o stretnutie, prvý júlový týždeň opätovne, momentálne vo
firme nedvíhajú telefón, určite bude podaná sťažnosť na ich postup, nakoľko do dnešného dňa
nedodali, čo bolo pre Obec prisľúbené
Poslankyňa Oľga Koscová: - pýta sa, či počet nádob a vriec nie je zakomponovaný v
zmluve?
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Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - odpovedá, že áno, všetky tieto náležitosti zahŕňa
zmluva.
Poslanec Ladislav Štec: - tvrdí, že je potrebné apelovať na porušenie predmetnej zmluvy
Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka ZŠ s MŠ Poniky: - poďakovala sa za schválenie
príspevku na spolufinancovanie projektu OP Ľudské zdroje a informovala o fungovaní letnej
školy.
Poslankyňa Mgr. Katarína Piarová: - informovala prítomných, že Komisia školstva
odporúča škole zavedenie elektronického systému Edupage
Starostka obce, Ing. Jana Ondrejková: - obrátila sa na riaditeľku s otázkou, ako je to so
zavedením elektronickej žiackej knižky?
Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka ZŠ s MŠ Poniky: - systém Edupage je v stave
rozpracovanosti – ide o čipový systém na stravu, prepojenie na ASC agendu, je možnosť
zakúpiť čipový systém za dobrú cenu – čiže elektronická dochádzka, elektronická žiacka
knižka a triedna kniha a všetko vzájomne prepojené bude funkčné od 1. 9. 2019.
Obecné zastupiteľstvo v Ponikách
A) Zobralo na vedomie
A.1. Diskusný príspevok poslankyne JUDr. Veroniky Poliakovej ohľadne dobudovania
detského ihriska ulica Na Hlinku v Ponikách
A.2. Diskusný príspevok poslankyne ObZ Oľgy Koscovej ohľadne potreby včasného kosenia
cintorínov a verejných priestranstiev v obci Poniky, ako aj v jej častiach
A.3. Diskusný príspevok poslankyne ObZ Oľgy Koscovej s odporučením starostke obce
zvolať rokovania ohľadne plánovanej výstavby zariadenia pre seniorov v Ponikách
A.4. Diskusný príspevok poslankyne ObZ Oľgy Koscovej ohľadne údržby, vysporiadania
pozemkov a dohodnutia ďalšieho spravovania evanjelického cintorína s Evanjelickou cirkvou
v Ponikách
A.5. Diskusný príspevok poslankyne ObZ Mgr. Kataríny Piarovej ohľadne nedostatočného
počtu nádob na separovaný odpad
A.6. Diskusný príspevok Mgr. Márie Janovčíkovej, riaditeľky ZŠ s MŠ Štefana Žáryho
v Ponikách ohľadne využitia finančných prostriedkov schválených na spolufinancovanie
projektu OP Ľudské zdroje
A.7. Diskusný príspevok poslankyne ObZ Mgr. Kataríny Piarovej ohľadne potreby zavedenia
systému Edupage na ZŠ Poniky a celkovej elektronizácie školy (žiacke knižky, triedne knihy,
šatňové skrinky a stravovanie).
A.8. Diskusný príspevok starostky obce, Ing. Jany Ondrejkovej, ohľadne podaných ako aj
plánovaných projektov.
Hlasovanie:
7/0/0
K bodu č. 11 - Rôzne:
Poslankyňa Mgr. Katarína Piarová: - žiada prítomných o vyjadrenie k žiadosti p. Jaroslava
Kúra ohľadne výstavby motokrosovej dráhy, zároveň poprosila starostku obce, aby prečítala
žiadosť v plnom znení. Po prečítaní sa vyjadrila, že pozemok, ktorý p. Kúr žiada na výstavbu
motokrosovej dráhy, má prenajatý p. Dávid Magna SHR a nie je dôvod na odstúpenie od tejto
zmluvy. Stanovisko Komisie kultúry a športu pri ObZ je zamietavá a komisia neodporúča na
tejto parcele budovať motokrosovú dráhu a odporúča im hľadať iný pozemok. Na žiadosti je
uvedených len minimum žiadateľov z našej obce a ostatní sú z iných obcí, pričom do
dnešného dňa nikto nepredložil nič konkrétne a ani zoznam našich občanov, ktorí by
o vybudovanie takejto dráhy mali záujem.
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Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - navrhla, že v tejto súvislosti osloví s prosbou
o spoluprácu aj iné obce.
Poslanec Ladislav Štec – pýta sa, či je to vôbec našou povinnosťou oslovovať iné obce?
Ďalej informuje, že podľa jeho názoru je parcela nimi požadovaná úplne nevhodná.
Poslankyňa Oľga Koscová: - navrhuje, že predmetnú záležitosť treba rozobrať na rokovaní
zástupcov mikroregiónu, pričom by bolo vhodné, aby vznikol nejaký oficiálny subjekt, napr.
občianske združenie, pričom ObZ Poniky musí odporučiť, čo ďalej
Prednosta OcÚ, Bc. Pavol Ondrejko: - informoval prítomných, že Obec Poniky má
momentálne všetky pozemky prenajaté pre SHR a je škoda poľnohospodársku pôdu ničiť na
takýto účel
Kontrolórka obce Poniky, Jana Klimová: - upozornila prítomných, že nie je v kompetencii
Obce zaoberať sa tým, čo všetko žiadatelia potrebujú na vybavenie ani riešiť túto vec za nich.
O toto sa musia postarať sami.
Poslankyňa Oľga Koscová: - navrhla skoncipovať uznesenie s odporučení starostke obce
odpovedať na žiadosť p. Kúra, prot, na OcÚ v Ponikách dňa 7. 5. 2019 v zmysle, že Obec
poniky nedisponuje vhodným pozemkom na vyhotovenie motokrosovej dráhy.
Poslankyňa Oľga Koscová: - apelovala na prítomných, že všetko, čo sa týka školy, by sa
malo prerokovať v Rade školy a ak je niečo, čo treba v zmysle zákona 390/1990 Zb.
prerokovať na ObZ, tak to treba predložiť na rokovanie.
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce: - informovala, že Rada školy zasadá pravidelne,
vyjadruje sa k dôležitým veciam a funguje tak ako má.
Poslanec Ladislav Štec: - ako predseda Rady školy sa vyjadril, že pokiaľ príde akýkoľvek
podnet, zvolá stretnutie rady a rieši sa všetko operatívne.
Poslankyňa Mgr. Katarína Piarová: - informovala, že aj Komisia školstva pri ObZ sa
stretáva pravidelne a rieši všetko potrebné.
Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka ZŠ s MŠ Poniky: - požiadala, nech sa odporúčania
z týchto rokovaní dávajú na vedomie aj vedeniu školy.
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky
A) Zobralo na vedomie
Zamietavé stanovisko Komisie školstva ku žiadosti p. Jaroslava Kúra, prot. na Obecnom
úrade v Ponikách dňa 07. 05. 2019 ohľadne vybudovania motokrosovej dráhy
s príslušenstvom vydané na základe preskúmania všetkých parametrov a požiadaviek
predmetnej žiadosti.
Hlasovanie:
7/0/0
B) Odporučilo
Starostke obce odpovedať na žiadosť p. Jaroslava Kúra, prot. na Obecnom úrade v Ponikách
dňa 07. 05. 2019 v zmysle, že Obec Poniky nedisponuje vhodným pozemkom na vybudovanie
motokrosovej dráhy.
Hlasovanie:
7/0/0
V závere starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 5. zasadnutí ObZ
obce Poniky.
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Zapisovateľka:

Mgr. Jana Turčanová, v. r.

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

Overovatelia zápisnice:

Martina Šávoltová, v. r.

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

Miroslav Šávolt, v. r.

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

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

Ing. Jana Ondrejková, v. r.

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