Protokol o výsledku následnej finančnej kontroly
Označenie kontrolného orgánu
Meno a priezvisko
Kontrolovaný subjekt
Predmet následnej finančnej kontroly
Kontrolované obdobie
Miesto a čas kontroly

Hlavný kontrolór
Ing. Jaroslava Hýblová
OPL, s.r.o Poniky
Kontrola hospodárenia OPL, spol. s.r.o.
od 1.1 do 31.10.2011
Banská Bystrica, 7.11.2011 – 16.11.2011

1. Všeobecné ustanovenia
V zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a v zmysle schváleného
plánu kontrol obecným zastupiteľstvom bola začatá dňa 7.11.2011 následná finančná kontrola,
zameraná na kontrolu hospodárenia obchodnej spoločnosti OPL, spol. s. r.o.. Za kontrolované
obdobie boli kontrolovaným subjektom predložené nasledovné doklady:
 Nájomná zmluva č. 9/2003 uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a § 684 Občianskeho
zákonníka
 Dodatok č. 10 k zmluve o nájme nehnuteľného majetku č. 9/2003, v Ponikách, dňa 23. 11. 2010.
 Nájomná zmluva č. 32/2007, uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a § 684 Občianskeho
zákonníka
 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 32/2007, v Ponikách, dňa 23. 11. 2010.
 Nájomná zmluva č. 1/2005, na prenájom lesných pozemkov a na nich sa nachádzajúcich lesných
porastov, uzavretá v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
 Rámcová kúpna zmluva, Kupujúci: FLEURIMPORT KERESKEDELMI KFT Balassagyarmat
Kovari Ut. 11, 2660
 Rámcová zmluva ZK-00000343
 Zmluva č. ČOV /26/ 2010 o službách zhodnocovania odpadov, uzatvorená podľa Zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a § 269 odst. 2 Obch. zákonníka
 ZMLUVA O DIELO č. 1/2010, uzatvorená v zmysle § 536 a nasl., Obchodného zákonníka,
Odberateľ:
Greško Miroslav – Bielostav
Miroslav Greško
Tajov č. 1, 976 34 Tajov
 ZMLUVA O DIELO č. 2007/018, uzatvorená v zmysle § 536 a nasl., Obchodného zákonníka,
Zhotoviteľ: ROTEKO spol. s r. o., Partizánska cesta 15, 974 01 Banská Bystrica
 ZMLUVA O DIELO, Zhotoviteľ: Pavol Hrčka, Poniky 212, 976 33
 ZMLUVA O DIELO č. 1/2011
 ZMLUVA O DIELO č. 2/2011
 ZMLUVA O DIELO č. 3/2011
 ZMLUVA O DIELO č. 4/2011
 ZMLUVA O DIELO č. 5/2011
 ZMLUVA O DIELO č. 6/2011
 ZMLUVA O DIELO č. 7/2011
 ZMLUVA O DIELO č. 8/2011
 ZMLUVA O DIELO č. 9/2011
 ZMLUVA O DIELO č. 10/2011
 ZMLUVA O DIELO č. 11/2011
 ZMLUVA O DIELO č. 12/2011
 ZMLUVA O DIELO č. 13/2011
 ZMLUVA O DIELO č. 14/2011

 Zmluva o nájme hnuteľného majetku – dopravného prostriedku, uzavretá v zmysle § 630
Obchodného zákonníka a nasledujúcich zmien a doplnkov
 Zmluva o udelení licencie č. 1F03010116, uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. stranami
 Zmluva č. 1302H23
 Licenčná zmluva č. 4027392
 Zmluva o poskytovaní služieb v sieti intranet
 Zmluva o poskytovaní služieb č.: 2/2004, v zmysle § 269, odst. 2, zákona č. 513/91 Zb.
 Zmluva o zabezpečení overenia účtovnej uzávierky a účtovníctva,
 Zmluva o bežnom účte číslo: 0303046532/0900, uzatvorená podľa §§ 708-715 Obchodného
zákonníka medzi
 Zmluva o bežnom účte číslo: 0050181188/0900, uzatvorená podľa §§ 708-715 Obchodného
zákonníka medzi Zmluva o poskytnutí balíka produktov a služieb
 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny ČOM 9102667
 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny ČOM 1206944, uzatvorená v zmysle ustanovení § 269
ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení
 Zmluva č. 106201345 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd
verejnou kanalizáciou,
 Zmluva o pripojení uzatvorená podľa § 43 zákona č. 195/2000 Z. z. O telekomunikáciách v
znení neskorších právnych predpisov medzi
 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
 Zvýhodnené firemné hovory
 Dohoda o prevode telefónneho čísla
 Zmluva o pripojení 0918 706 829
 Zmluva o pripojení 0917 149 031
 Zmluva o pripojení 0917 149 032
 Dodatok k Zmluve o pripojení tel. č. 0907821106
 Dodatok k Zmluve o pripojení tel. č. 0905974245, 0905974247
 Dodatok k Zmluve o pripojení tel. č. 0908914018
 Dodatok k Zmluve o pripojení tel. č. 0907825072
 Dodatok k Zmluve o pripojení tel. č. 0905856643
 Dodatok k Zmluve o pripojení tel. č. 0905856644
 Dodatok k Zmluve o pripojení tel. č. 0905856645
 Dodatok k Zmluve o pripojení tel. č. 0905856647
 Zmluva o finančnom leasingu č. 1478
 Havarijné poistenie motorových vozidiel č. 571 0023187
 Poistné zmluvy poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 Potvrdenie o poistení zodpovednosti č.: 349 1099848 (VW GOLF TRENDLINE
 Potvrdenie o poistení zodpovednosti č.: 349 1099862 (príves nákladný špeciál)
 Potvrdenie o poistení zodpovednosti č.: 349 1099897 (TATRA T815-2)
 Potvrdenie o poistení zodpovednosti č.: 349 1099900 (LADA – VAZ NIVA)
 Potvrdenie o poistení zodpovednosti č.: 349 1099899 (LAND- ROVER)
 Potvrdenie o poistení zodpovednosti č.: 349 1099898 (príves- prípojné vozidlo)
 Potvrdenie o poistení zodpovednosti č.: 349 1099860 (ŠKODA - FABIA)
 Poistná zmluva č. 411 012 868
 Poistná zmluva č. 1101021399
 Poistná zmluva č. 1101020701
 Zmluva o nájme č. 1170 Prenajímateľ: KLC s.r.o., Lučenec
 Zamestnávateľská zmluva 31604510/OPLE
 Mandátová zmluva JUDr. Peter Dlhopolček
 Kúpna zmluva č.1/2011/B
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Zmluva o nájme teleskopického manipulátora
Dohoda o poskytnutí príspevku Obec Povrazník
Darovacia zmluva Občianske združenie „Ponickje deti“
Darovacia zmluva Obecný úrad Poniky
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku Milan Mikita
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku Športový klub OPL
Dohoda o poskytnutí motorového vozidla Grendel Dušan
Dohoda o poskytnutí motorového vozidla Ing. Kvetoslava Bočkaiová
Zmluva o nájme dopravného prostriedku Prenajímateľ: Petra Hladíková
Hlavná kniha analytických účtov 12/2010
Hlavná kniha syntetických účtov 12/2010
Súvaha k 31. 12. 2010
Výkaz ziskov a strát k 31. 12.2011
Hlavná kniha analytických účtov 31.10.2011
Hlavná kniha syntetických účtov 31.10.2011
Súvaha k 31.10.2011
Výkaz ziskov a strát 31.10.2011
Smernica o odmeňovaní pracovníkov Obecného podniku lesov, spol. r. o. Poniky Smernica o
odmeňovaní bola schválená na Valnom zhromaždení dňa 17. 06. 2003.
Vnútropodnikové smernice na vedenie účtovníctva
Smernica o správe pohľadávok Dátum platnosti 01. 03. 2011
Smernica o rovnošatách Obecného podniku lesov, spol. s r. o. Poniky V Ponikách 1.1.2006
Smernica Obecného podniku lesov, spol. s r. o. TVORBA A POUŽITIE SOCIÁLNEHO
FONDU 01. 06. 2008 schválil Ing. Roman Resl
Analýza rizík a Smernica pre poskytovanie osobných a ochranných pracovných prostriedkov
9/2011
Zakladateľská listina spoločnosti s ručením obmedzeným Júl 2011
Stanovy obchodnej spoločnosti
Organizačný poriadok Obecného podniku lesov, spol. s r.o.
Pracovný poriadok
Organizačná štruktúra
Kolektívna zmluva na rok 2010
Kolektívna zmluva na rok 2011

Kontrolné zistenia:
Kontrolné zistenia sa budú týkať výlučne oblastí, v ktorých došlo k porušenie, alebo rozporu s
legislatívnou, prípadne vnútornými právnymi normami spoločnosti. Po preverení predložených
dokladov a osobnej návšteve dňa 16.11.2011, kedy boli skontrolované vybraté účtovné doklady boli
zistené nasledovné nedostatky:
Kontrolné zistenie č. 1
K zmluve o nájme dopravného prostriedku VW Passat vo výške 390 € mesačne, prenajímateľ Petra
Hladíková, uzavretej dňa 18.8.2011 nebol pred jej uzatvorením vyžiadaný súhlas valného
zhromaždenia v zmysle bodu B. konatelia Stanov obchodnej spoločnosti OPL, s.r.o. (príloha č. 1)
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Kontrolné zistenie č. 2
K Dohode o poskytnutí príspevku poskytnutého na financovanie opravy miestnej komunikácie vo
vlastníctve obce Povrazník v jednorázovej výške 1.000 €, uzavretej dňa 28.9.2011, prijímateľ Obec
Povrazník nebol pred jej uzatvorením vyžiadaný súhlas valného zhromaždenia v zmysle bodu B.
konatelia Stanov obchodnej spoločnosti OPL, s.r.o. (príloha č. 2). Nakoľko sa jedná o financovanie
majetku iného subjektu bez odplaty, jedná sa o dar, alebo sponzorský príspevok. Ustanovenie v
zmluve, že OPL, s.r.o. môže za to používať bezodplatne uvedenú komunikáciu je irelevantné,
nakoľko miestne komunikácie vo vlastníctve obcí sú chápané ako verejné.
Kontrolné zistenie č. 3
Poistná zmluva č. 411012868 na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov
spoločnosti na obdobie 26.7.2011 - 25.07.2012, uzavretej dňa 25.7.2011 s poisťovňou Allianz,
vyplatené jednorázové poistné 1 330,-- €. Uzavretie uvedenej zmluvy znamená ochranu spoločnosti
pre prípadnú škodu spôsobenú členmi orgánov ako konateľ, členovia dozornej rady a riadiacich
pracovníkov voči spoločnosti z titulu výkonu ich funkcie. Uvedené poistenie by mali mať uzavreté
dotknuté osoby na vlastné náklady a nie na náklady spoločnosti, pretože sa jedná o poistenie ich
vlastného konania. Takto si spoločnosť sama zaplatí to, čo by mala dostať od jednotlivých osôb,
ktoré svojim konaním škodu spôsobili. Mimo iného je to diskutabilné aj z daňového hľadiska ako
uznaný daňový náklad.
Kontrolné zistenie č. 4
Dňa 27.7.2011 bola riadnym valným zhromaždením zmenená organizačná štruktúra spoločnosti tak,
že do existujúcej riadiacej úrovne, ktorú dovtedy predstavovala funkcia ekonómky a OLH, pribudla
funkcia riaditeľa odbytu. V zmysle Smernice o odmeňovaní pracovníkov zo dňa 17.6.2003 sú
riadiace pozície tejto úrovne zaradené do 10 tarifnej triedy, kde je stanovený aj kvalifikačný
predpoklad "VŠ", teda ukončené vysokoškolské vzdelanie. (príloha č. 3). Znamená to, že na
uvedenú pozíciu mal byť prijatý zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním. Uvedená kvalifikačná
požiadavka nebola pri obsadení tejto funkcie zohľadnená.
Kontrolné zistenie č. 5
Platové zaradenie zamestnancov spoločnosti upravuje Kolektívna zmluva, ktorej prílohou sú
mzdové tarify. Obchodný riaditeľ je zaradený do riadiacej úrovne v zmysle Smernice odmeňovania,
podľa ktorej mu prináleží tarifná trieda 10. Stanovenie platu rozhodnutím o mzde zo dňa 1.8.2011
nezodpovedá platným tarifným triedam a ani dĺžka praxe nie je v súlade so zápočtovým listom
predmetného zamestnanca. Podľa rozhodnutia konateľky zodpovedá výška mzdy zamestnanca
tarifnej triede 7, platový stupeň 8. Podľa predložených dokladov mu však prináleží tarifná trieda 10
a platový stupeň 9. Rozhodnutie o mzde - príloha č. 4, zápočtový list - príloha č. 5, tarifné triedy príloha č. 6.
Kontrolné zistenie č. 6
Individuálna účtovná závierka za rok 2010 sa v zmysle obchodného zákonníka musí schváliť
riadnym valným zhromaždením najneskôr do 30.6. nasledujúceho roka. Závierka za rok 2010 sa
schválila 27.7.2011, čim nebol dodržaný zákonom stanovený termín.
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Všeobecné zistenia
Poskytovanie príspevkov a sponzorských darov obchodnou spoločnosťou, ktorá je svojim
založením v zmysle obchodného zákonníka určená na vytváranie zisku nie je v zmysle jej
podnikateľskej činnosti štandardné. Všetky tieto príspevky totiž nie je možné zahrnúť do daňových
výdavkov a tým pádom sa jedná o zvyšovanie základu dane. Obchodná spoločnosť nie je typom
právnickej osoby na plnenie verejno-prospešných úloh, ako je financovanie kultúrnych a
športových aktivít obce.

Za kontrolný orgán
Ing. Jaroslava Hýblová, hlavná kontrolórka

16.11.2011
Podpis

Správa bola prerokovaná:
Ing. Kvetoslava Bočkaiová, konateľka spoločnosti

16.11.2011
Podpis
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Ing. Kvetoslava Bočkaiová, konateľka Obecného podniku lesov, spol. s r.o., Dolná
ulica 370, 976 33 Poniky

Vec: Námietky k zisteniam následnej finančnej kontroly zo dňa 7.11. –
16.11.2011
Kontrolné zistenie č. 1
K zmluve o nájme dopravného prostriedku VW Passat vo výške 390 € mesačne,
prenajímateľ Petra Hladíková, uzavretej dňa 18.8.2011 nebol pred jej uzatvorením
vyžiadaný súhlas valného zhromaždenia v zmysle bodu B. konatelia Stanov obchodnej
spoločnosti OPL, s.r.o. (príloha č. 1)
Námietka:
Valné zhromaždenie uznesením č. 15/27.7.2011 zo dňa 27.11.2011 na základe
predloženého návrhu:
schválilo: Zakladateľskú listinu Obecného podniku lesov, spol. s r. o., Dolná ulica
370,
976 33 Poniky platnú od 01.08.2011. Zároveň Valné zhromaždenie rozhodlo, že Stanovy
spoločnosti sa schvaľovať nebudú.
Zmluva o nájme dopravného prostriedku VW Passat s prenajímateľkou Petrou Hladíkovou
bola uzatvorená dňa 18.8.2011.
Kontrolné zistenie č. 2
K Dohode o poskytnutí príspevku poskytnutého na financovanie opravy miestnej
komunikácie vo vlastníctve obce Povrazník v jednorazovej výške 1.000 €, uzavretej dňa
28.9.2011, prijímateľ Obec Povrazník nebol pred jej uzatvorením vyžiadaný súhlas
valného zhromaždenia v zmysle bodu B. konatelia Stanov obchodnej spoločnosti OPL,
s.r.o. (príloha č. 2). Nakoľko sa jedná o financovanie majetku iného subjektu bez odplaty,
jedná sa o dar, alebo sponzorský príspevok. Ustanovenie v zmluve, že OPL, s.r.o. môže
za to používať bezodplatne uvedenú komunikáciu je irelevantné, nakoľko miestne
komunikácie vo vlastníctve obcí sú chápané ako verejné.
Námietka:
Valné zhromaždenie uznesením č. 15/27.7.2011 zo dňa 27.11.2011 na základe
predloženého návrhu:
schválilo: Zakladateľskú listinu Obecného podniku lesov, spol. s r. o., Dolná ulica
370,
976 33 Poniky platnú od 01.08.2011. Zároveň Valné zhromaždenie rozhodlo, že Stanovy
spoločnosti sa schvaľovať nebudú.
Dohodu o poskytnutí príspevku poskytnutého na financovanie opravy miestnej
komunikácie vo vlastníctve obce Povrazník uzavretej dňa 28.9.2011 som uzavrela podľa
Dohody medzi Štátnymi Lesmi SR a príslušnou obcou, ktorej miestne komunikácie Štátne
Lesy SR využívajú pri svojej činnosti a tým ich aj svojimi mechanizačnými a dopravnými
prostriedkami poškodzujú. Požiadavka starostu obce Povrazník p. Kováča o poskytnutí
príspevku na rekonštrukciu poškodenej komunikácie bola opodstatnená, nakoľko Obecný
podnik lesov, spol. s r.o., Dolná ulica 370, 976 33 Poniky túto komunikáciu celoročne
intenzívne využíva a tým aj poškodzuje. Do budúcna súhlasím s navrhovaným postupom,
že podobné požiadavky budú riešené zo strany obec Poniky voči inej obci, ktorá bude
požadovať náhradu škody.
Kontrolné zistenie č. 3
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Poistná zmluva č. 411012868 na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi
orgánov spoločnosti na obdobie 26.7.2011 - 25.07.2012, uzavretej dňa 25.7.2011 s
poisťovňou Allianz, vyplatené jednorázové poistné 1 330,-- €. Uzavretie uvedenej zmluvy
znamená ochranu spoločnosti pre prípadnú škodu spôsobenú členmi orgánov ako konateľ,
členovia dozornej rady a riadiacich pracovníkov voči spoločnosti z titulu výkonu ich
funkcie. Uvedené poistenie by mali mať uzavreté dotknuté osoby na vlastné náklady a nie
na náklady spoločnosti, pretože sa jedná o poistenie ich vlastného konania. Takto si
spoločnosť sama zaplatí to, čo by mala dostať od jednotlivých osôb, ktoré svojim konaním
škodu spôsobili. Mimo iného je to diskutabilné aj z daňového hľadiska ako uznaný daňový
náklad
Námietka:
Keďže poistníkom na základe zmluvy č. 411012868 je Obecný podnik lesov, spol. s r.o.,
Dolná ulica 370, 976 33 Poniky, spoločnosť platí celé poistné. Poistené sú fyzické osoby
a slúži to ako ochrana, pretože podľa Obchodného zákonníka ručia celým svojím
majetkom.
Stanovisko poisťovne prikladám ako Prílohu č. 1.
Kontrolné zistenie č. 4
Dňa 27.7.2011 bola riadnym valným zhromaždením zmenená organizačná štruktúra
spoločnosti tak, že do existujúcej riadiacej úrovne, ktorú dovtedy predstavovala funkcia
ekonómky a OLH, pribudla funkcia riaditeľa odbytu. V zmysle Smernice o odmeňovaní
pracovníkov zo dňa 17.6.2003 sú riadiace pozície tejto úrovne zaradené do 10 tarifnej
triedy, kde je stanovený aj kvalifikačný predpoklad "VŠ", teda ukončené vysokoškolské
vzdelanie. (príloha č. 3). Znamená to, že na uvedenú pozíciu mal byť prijatý zamestnanec
s vysokoškolským vzdelaním. Uvedená kvalifikačná požiadavka nebola pri obsadení tejto
funkcie zohľadnená.
Námietka:
Pri obsadení funkcie Riaditeľ odbytu som hľadala človeka predovšetkým s bohatými
praktickými skúsenosťami z obchodnej činnosti aj s drevnou hmotou aj s rezivom. Je veľmi
ťažké nájsť univerzálneho obchodníka, ktorý pozná detailne obidve kategórie, väčšina
záujemcov o danú pozíciu má prax len z jednej z nich. P. Dušan Grendel pracoval v svojej
predchádzajúcej praxi v silných obchodných spoločnostiach, pozná dané prostredie. Jeho
pracovná náplň zodpovedá jeho hlavnej úlohe: kvalitný obchod a pozitívny hospodársky
výsledok:
1. Zabezpečuje odbyt výrobkov lesníckej činnosti, piliarskej prevádzky,
2. vykonáva priebežnú kontrolu výrobkov, ich správne zatriedenie do kvalitatívnych tried
podľa príslušných noriem,
3. koordinuje proces výroby v lesníckej činnosti a piliarskej prevádzke,
4. zodpovedá za efektivitu predaja výrobkov,
5. vykonáva pravidelné sledovanie vývoja cien a hodnotenie situácie
na trhu
s uvedenými komoditami, zavádzanie týchto skutočností do obchodnej politiky
podniku.
Riešenie daného stavu:
Na najbližšom Valnom zhromaždení predložím na schválenie nový Poriadok odmeňovania
zamestnancov Obecného podniku lesov, spol. s r.o., Dolná ulica 370, 976 33 Poniky,
nakoľko Smernica o odmeňovaní pracovníkov zo dňa 17.6.2003 je už v súčasnosti
neaktuálna.
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Kontrolné zistenie č. 5
Platové zaradenie zamestnancov spoločnosti upravuje Kolektívna zmluva, ktorej prílohou
sú mzdové tarify. Obchodný riaditeľ je zaradený do riadiacej úrovne v zmysle Smernice
odmeňovania, podľa ktorej mu prináleží tarifná trieda 10. Stanovenie platu rozhodnutím o
mzde zo dňa 1.8.2011 nezodpovedá platným tarifným triedam a ani dĺžka praxe nie je v
súlade so zápočtovým listom predmetného zamestnanca. Podľa rozhodnutia konateľky
zodpovedá výška mzdy zamestnanca tarifnej triede 7, platový stupeň 8. Podľa
predložených dokladov mu však prináleží tarifná trieda 10 a platový stupeň 9. Rozhodnutie
o mzde - príloha č. 4, zápočtový list - príloha č. 5, tarifné triedy - príloha č. 6.
Námietka:
Pri stanovení platu p. Dušana Grendela som plat určila podľa platnej Smernice
odmeňovania, kde som ho zaradila do tarifnej triedy 7, keďže nemá VŠ vzdelanie a na
základe započítanej doby jeho predchádzajúcej praxe 16 rokov a 52 dní som ho zaradila
do platového stupňa 8 (do 15 rokov praxe). Platový stupeň 9 som nesprávne pochopila,
ako podmienka započítaných celých 17 rokov.
Riešenie daného stavu:
Na najbližšom Valnom zhromaždení predložím na schválenie nový Poriadok odmeňovania
zamestnancov Obecného podniku lesov, spol. s r.o., Dolná ulica 370, 976 33 Poniky,
nakoľko Smernica o odmeňovaní pracovníkov zo dňa 17.6.2003 je už v súčasnosti
neaktuálna.
Kontrolné zistenie č. 6
Individuálna účtovná závierka za rok 2010 sa v zmysle obchodného zákonníka musí
schváliť riadnym valným zhromaždením najneskôr do 30.6. nasledujúceho roka. Závierka
za rok 2010 sa schválila 27.7.2011, čim nebol dodržaný zákonom stanovený termín.
Námietka:
Od môjho nástupu do funkcie konateľky 01.06.2011 zasadalo Valné zhromaždenie prvý
krát 27.07.2011, keďže účtovná uzávierka toho času schválená nebola, predložili sme ju
na schválenie na tomto zasadnutí.
Všeobecné zistenia
Poskytovanie príspevkov a sponzorských darov obchodnou spoločnosťou, ktorá je svojim
založením v zmysle obchodného zákonníka určená na vytváranie zisku nie je v zmysle jej
podnikateľskej činnosti štandardné. Všetky tieto príspevky totiž nie je možné zahrnúť do
daňových výdavkov a tým pádom sa jedná o zvyšovanie základu dane. Obchodná
spoločnosť nie je typom právnickej osoby na plnenie verejno-prospešných úloh, ako je
financovanie kultúrnych a športových aktivít obce.
Námietka:
Bez námietky.
Vypracovala: Ing. Kvetoslava Bočkaiová, konateľka
V Ponikách, 22. novembra 2011
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