Zápisnica zo zasadnutia Komisie financií a správy majetku obce Poniky
zo dňa 12.05.2021 o 17:00 hod. konanej na Obecnom úrade v Ponikách
Prítomní členovia komisie:
Ing. Alena Ježeková - predsedníčka komisie
Anna Piačeková
Martina Šalková
Ing. Peter Matula
Pozvaní hostia:
Ing. Jana Ondrejková - starostka Obce Poniky
Božena Bukvajová – ekonómka Obce Poniky
Ospravedlnení členovia komisie:
Danka Brozmanová
Program:
1. Privítanie
2. Určenie ceny za prenájom pozemku
3. Záverečný účet obce Poniky za rok 2020
4. Rôzne
K bodu 1. Privítanie
Predsedníčka komisie Ing. Alena Ježeková privítala prítomných členov a hostí.
Starostka Obce Poniky Ing. Ondrejková požiadala členov komisie o zamenenie bodu
č. 2 za bod č. 3 a naopak z dôvodu prítomnosti p. Bukvajovej a zodpovedania otázok
k bodu ohľadne Záverečného účtu Obce Poniky za rok 2020. Všetci prítomní členovia
so zámenou súhlasili.
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K bodu 2. Záverečný účet obce Poniky za rok 2020
Členom komisie bol zaslaný Záverečný účet obce Poniky za rok 2020, ako
aj Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Poniky
za rok 2020 a Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné
zastupiteľstvo obce Poniky.
Ing. Ježeková mala nasledujúce otázky k záverečnému účtu, čo je zahrnuté
v nasledujúcich položkách:
V položke Služby sú výdavky na služby za servis a údržbu informačnej
techniky, služby právnikovi, služby auditu a pod. v sume 14 965,27 EUR.
Pani Bukvajová uviedla, že sú tu uvedené faktúry za služby právnika,
požiarneho technika, audítorské služby, webovú stránku obce, SMS bránu.
Ďalšia otázka sa týkala tiež výdavkov za štúdie, expertízy a posudky v
sume 10 442,00 EUR. Tieto výdavky podľa p. Bukvajovej sú za znalecký
posudok k dodatku č. 8 územného plánu a na materskú školu.
V časti Pohľadávky - rozbor:
pohľadávky do 1 roka: komunálny odpad v čiastke 3 375,44 EUR a za obdobie od r.
2016-2019: komunálny odpad v čiastke 6 073,29 EUR
Za rok 2020 boli zaslané prvé výzvy na exekúcie. K 31.12.2020 sa podarilo vymôcť
4 313,84 EUR. Je predpoklad, že za nárast nedoplatkov mala vplyv aj
pandémia, keďže veľa občanov využívalo hotovostnú úhradu na obecnom
úrade. V najbližšej dobe budú zaslané druhé výzvy na úhradu.
Odporúčanie komisie: Komisia financií a správy majetku v Ponikách odporúča
Obecnému zastupiteľstvu v Ponikách schváliť Záverečný účet obce Poniky za rok
2020.
K bodu 3. Určenie ceny za prenájom pozemku
Na obecný úrad v Ponikách bola doručená žiadosť Ing. Lenky Paškovej o dlhodobý
prenájom pozemku pod tepelné čerpadlo. Uvedená žiadosť bola členom komisie
doručená spolu s materiálmi k záverečnému účtu. Cena bola stanovená komisiou
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na 10,- €/m²/rok.
Odporúčanie komisie: Komisia financií a správy majetku v Ponikách odporúča
Obecnému zastupiteľstvu v Ponikách prenajať pozemok v sume 10,-€/m²/rok.
K bodu 4. Rôzne
Starostka Obce Poniky Ing. Jana Ondrejková informovala prítomných o
žiadosti A. Bukvajovej o prenájom pozemku, ktorý má doteraz prenajatý D. Magna
s tým, že z pôvodnej zmluvy bude vypustená parcela, ktorú bude mať v prenájme
v novej nájomnej zmluve A. Bukvajová.
Komisia odporúča Obecnému úradu v Ponikách schváliť zmluvu s A.
Bukvajovou za zachovaných rovnakých podmienok, ako mal p. D. Magna t.j.
2,236 ha za cenu 62,- EUR/ha/ročne, čo pri uvedenej výmere predstavuje
sumu 138,63 EUR/ročne.
Ďalej Ing. Ondrejková uviedla, že elektroinštalácia v školskej kuchyni je v
havarijnom stave. V minulom roku obec ušetrila na originálnych
kompetenciách 12.800 EUR, ktoré by sa mohli použiť na rekonštrukciu
kuchyne.
Komisia Financií a správy majetku v Ponikách schvaľuje rekonštrukciu
kuchyne a odporúča starostke obce predložiť rozpočet a pripraviť proces
verejného obstrávania.
K bodu 5. 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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