Zápisnica zo zasadnutia Komisie financií a správy majetku obce Poniky
zo dňa 21.11.2017 o 17:30 hod. na Obecnom úrade v Ponikách

Prítomní členovia komisie:
Ing. Alena Ježeková - predsedníčka komisie
Mária Imrišková
Ing. Adriána Mešková
Danka Brozmanová
Ing. Roman Resl
Ospravedlnení členovia komisie:
Ing. Peter Matula

Program:
1. Privítanie
2. Rozpočet Obce Poniky na rok 2018
3. Rôzne
4. Záver
K bodu 1. Privítanie
Počet prítomných členov komisie: 5
Počet neprítomných členov komisie: 1
Komisia financií a správy majetku je uznášania schopná.
Predsedníčka komisie Ing. Alena Ježeková privítala prítomných členov.
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K bodu 2. Rozpočet Obce Poniky na rok 2018
Členom komisie bol zaslaný návrh rozpočtu Obce Poniky, ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách
na rok 2018. Zároveň bol členom komisie poskytnutý aj aktuálny rozpočet Obce Poniky
s čerpaním od 01.01.2017 do 15.11.2017.
Pripomienky, otázky k rozpočtu Obce Poniky:
- V príjmoch v rozpočte v položke OPL – prenájom pozemkov je uvedená suma 400 000,- EUR.
Otázka p. Brozmanovej, či je reálny takýto príjem z OPL? Odpoveď Ing. Ježekovej: áno, podľa
predloženého čerpania finančného rozpočtu Obce Poniky k 15.11.2017 OPL s.r.o. uhradila za
prenájom pozemkov 350 000,- EUR. Ďalej predsedníčka komisie sprostredkovala informáciu od
Ing. Petra Matulu, že OPL s.r.o. Poniky v roku 2018 predpokladá príjem vo výške 450-500 tisíc
EUR a plán na rok 2017 plnia.
- V príjmoch v rozpočte v položke poplatky za PDO sa uvažuje so sumou 30 000,- EUR. Podľa
aktuálneho čerpania sa uhradilo za vývoz a uloženie podomového odpadu 32 121,04 EUR
z plánovaných 40 000,- EUR. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 10 000,- EUR, čo je
vysoká suma. Je potrebné zvýšiť príjem za PDO, alebo znížiť výdaje. Jednou z možností je
zvýšenie poplatku za odpad, čo poslanci odmietajú. Iná možnosť je znížiť výdavky za vývoz
a uloženie odpadu. Jednou z možností je ešte viac separovať domáci odpad, robiť väčšiu
propagáciu separovaniu napr. – vložiť farebný leták do Ponického spravodajcu, distribúciou vriec
na separovaný odpad do domácností a podobne.
- Pripomienka k výdajom v navrhovanom rozpočte na rok 2018 v položke tarifný plat vo výške
160 000,- EUR je vysoká suma. V roku 2017 bolo plánovaných 140 000,- V predloženom
čerpaní v tejto položke bolo k 15.11.2017 čerpaných 84 989,40 EUR. Navýšenie finančných
prostriedkov na rok 2018 v tejto položke nie je potrebné.
- Otázka k výdajom v položke všeobecný materiál je naplánovaných 16 000,- EUR. Podľa
aktuálneho čerpania boli použité finančné prostriedky z tejto položky vo výške 7 963,91 EUR. Je
potrebné plánovať na túto položku takúto sumu? Ak áno, na aké výdavky sa plánuje táto suma
použiť?
- V položke údržba budov je naplánovaná suma 60 000,- EUR. Čo je v tejto položke plánované?
Je tam zahrnutá rekonštrukcia napr. školskej kuchyne, alebo obecnej knižnice?
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- V kapitálových výdavkoch je naplánovaná rekonštrukcia KD Ponická Lehôtka a arboretizácia.
Prečo nie je v týchto výdavkoch zahrnutá výstavba telocvične, údržba a oprava evanjelického
cintorína, chodníky na Dolnej ulici?
- Ing. Mešková k návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách požiadala Ing. Ježekovú
o vyžiadanie počtu žiakov ZŠ, MŠ, školského klubu, školskej jedálne k 15.09.2017.
Ing. Ježeková informovala o stretnutí Rady školy, na ktorej pani riaditeľka Mgr. Janovčíková
predložila uvedené počty žiakov k uvedenému dátumu členom, preto tieto údaje zašle Ing.
Ježeková Ing. Meškovej.

K bodu 4. Záver
Predsedníčka komisie ukončila stretnutie a poďakovala všetkým prítomným za ich čas a aktívnu
účasť.

Zápisnicu vyhotovila: Ing. Alena Ježeková

Ing. Alena Ježeková
predsedníčka komisie
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