Zápisnica
z VIII. zasadnutia Finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce
pri Obecnom zastupiteľstve v Šarišských Michaľanoch
Dátum zasadnutia :
Čas zasadnutia od :
Miesto zasadnnutia :

24.06.2019
18,00 hod.
Obecný úrad Šarišské Michaľany

Prítomní : Ľuboš Bernát, Marián Kozák, Bc., Ondrej Kušnirík, Mgr, Vincent Leššo, Ing, Kamil
Štelbacký, Mgr, Peter Zborovjan, Ing, Ján Zimovčák, Jozef Mačo, Mgr., Stanislav Škop, Ing, ,
Štefan Bujňák, Ing.
Ospravedlnení: Ing, Marek Zborovjan, Marián Radvanský
Zasadnutia sa zúčastnili 7 členovia komisie, čím je komisia uznášaniaschopná.

Program :
1. Otvorenie
2. Návrh Záverečného účtu obce Šarišské Michaľany za rok 2018
3. Prehľad daňových dlžníkov obce Šarišské Michaľany ako správcu dane a poplatkov
k 31.12.2018
4. Majetkové prevody – VSD, a.s. – návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena
5. Správa o výsledkoch inventarizácie záväzkov, pohľadávok, cenín, finančných
prostriedkov, cenných papierov, operatívnej evidencie a skladových zásob obce Šarišské
Michaľany k 31.12.2018
6. Návrh na úpravu rozpočtu obce Šarišské Michaľany – rozpočtové opatrenie č.27 až č.31
7. Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č.01
8. Žiadosť o navýšenie normatívnej dotácie pre SZUŠ v Šarišských Michaľanoch – PaedDr.
Miroslav Kobelák, PhD.
9. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
10. Diskusia
11. Záver

K bodu 1 :

Otvorenie

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie, ktorý privítal členov na 8. zasadnutí FK. Program
zasadnutia komisie bol predložený v zmysle vyžiadania stanoviska k bodom najbližšieho OZ
a ďalších operatívnych požiadaviek na prerokovanie, ktoré vzišli z bežného chodu obce a iniciatívy
poslancov OZ.

K bodu 2 :

Návrh Záverečného účtu obce Šarišské Michaľany za rok 2018

Prednosta OCÚ vysvetlil členom FK zloženie Záverečného účtu, poukázal na prebytok
hospodárenia a na 40% sumy, ktorá bude prevedená do fondu rozvoja a rezerv.

Hlavný kontrolór obce vydal stanovisko k pripravenému materiálu Záverečného účtu obce,
v ktorom navrhuje prijať Záverečný účet bez výhrad. Hlavný kontrolór sa na zasadnutí FK vyjadril,
že Záverečný účet je spracovaný v dobrej kvalite, odporúča schváliť a previesť zvyšnú časť
finančných prostriedkov do rozpočtu obce. Rozpočet obce bude navýšený v príslušnej časti.
V správe od nezávislého audítora sa nachádza taktiež pozitívne stanovisko k Záverečnému účtu
obce.
FK odporúča schváliť návrh ZÚ
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
----

K bodu 3 :

Prehľad daňových dlžníkov obce Šarišské Michaľany ako správcu dane
a poplatkov k 31.12.2018

Finančná komisia sa zaoberala aktuálnym zoznamom daňových dlžníkov voči obci Šarišské
Michaľany. Prednosta upozornil na dlžníkov, ktorých dlh na dani z nehnuteľnosti je už
nevymožiteľný a preto bude odpísaný v účtovníctve.
Finančná komisia berie na vedomie prehľad daňových dlžníkov.

Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
---

K bodu 4 :

Majetkové prevody – VSD, a.s. – návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena

Na OCÚ bol predložený návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve
obce C KN č.703/1 zo strany VSD a.s.. Prebehla diskusia o samotnom obsahu zriaďovaného
vecného bremena, prednosta OCÚ zhrnul najpodstatnejšie body predkladanej Zmluvy o zriadení
vecného bremena. Ide o právo VSD umiestniť na pozemku obce elektroenergetické zariadenie
a následne zabezpečovať jeho údržbu. Na základe tejto zmluvy bude vykonaný zápis v LV č. 591 v
časti „C -Ťarchy“, v znení:
„Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná,
a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie elektro-energetického
zariadenia na parc. C KN č.703/1 v rozsahu Geometrického plánu č.189/2018“.
FK odporúča schváliť.
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
-----

K bodu 5 :

Správa o výsledkoch inventarizácie záväzkov, pohľadávok, cenín, finančných
prostriedkov, cenných papierov, operatívnej evidencie a skladových zásob obce
Šarišské Michaľany k 31.12.2018

Prednosta OCÚ poukázal na podstatné časti predkladaného materiálu, pozornosť bola upriamená na
stavy finančných prostriedkov na jednotlivých obecných účtoch, na výšku jednotlivých záväzkov,
úverov, ktoré obec eviduje ku koncu roku 2018.
Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2018 sa uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o
účtovníctve v z.n.p..
Finančná komisia berie na vedomie výsledky inventarizácie.
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržal sa :

všetci prítomní členovia komisie
-------

K bodu 6 : Návrh na úpravu rozpočtu obce Šarišské Michaľany – rozpočtové opatrenie č.27
až č.31
RO č. 27
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.III-5-2/2019 zo dňa 30.01.2019 schválilo rozpočet obce
Šarišské Michaľany na rok 2019. OZ schválilo v rozpočte pre rok 2019 rezervu pre realizáciu
nových stavieb v sume 246 923 EUR. Po schválení rozpočtového opatrenia č.26 je zostatok na
rezerve v sume 139 433 EUR. Z tejto rezervy sa presunie 4 342 EUR na bežné výdaje rozpočtovej

organizácie určené na údržbu priestorov. Obecné zastupiteľstvo vyčlenilo sumu 63 000 EUR, ktoré
sú určené na
údržbu budovy a priestorov Základnej školy. Z tejto rezervy sa RO č. 27 použije 4 342 EUR.
RO č.28
Ide o nevyčerpané prostriedky z rozpočtu Základnej školy na sociálne znevýhodnené prostredie,
dopravné a normatívne finančné prostriedky a pre materskú školu, ktoré sú prevádzané do rozpočtu
obce.
RO č.29
Obec získala zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na geometrický plán týkajúci sa
vybudovania cyklistického chodníka EUROVELO 11 v sume 940 EUR, ktoré použila do 31.3.2019
a na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume 30 000 EUR, ktoré musí použiť najneskôr do roku
2021. Keďže ide o účelovo určené finančné prostriedky na kapitálové investície, u ktorých je
určený aj dátum použitia, tak sa musia zapojiť do rozpočtu cez finančné operácie a následne sa
vylúčiť z prebytku.
RO.č.30
Úprava rozpočtu sa realizuje na základe prijatých dobropisov základnej školy, materskej školy
a školskej jedálne v sume 4 952 EUR.
RO č.31
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.IV-8/2019 zo dňa 26.02.2019 schválilo Plán investičných akcií
obce Šarišské Michaľany na rok 2019. Súčasťou schváleného plánu investičných akcií v Tabuľke č.
3 Projektové dokumentácie na rok 2019 pod p.č.9 je spracovanie projektovej dokumentácie pre DSP
a DRS KOTOLŇA – stavebná úprava bývalej blokovej kotolne na športové účely – telocvičňa. RO
č. 31 súvisí s prevodom finančných prostriedkov z RF do rozpočtu na realizáciu PD Kotolňa.
Starosta odprezentoval členom FK vizualizáciu interiéru, ako by mohla kotolňa vyzerať, možnosti
budúceho využitia priestorov. Prebehla diskusia o predstavenom zámere, je navrhované usporiadať
verejné zhromaždenie, hlasovanie občanov o budúcom využití bývalej kotolne.
FK odporúča schváliť rozpočtové opatrenia č 27 - 30.
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
--FK neodporúča schváliť rozpočtové opatrenia č 31.
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržal sa :

2
2
3

K bodu 7: Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č.01
RO súvisí s kompetenciou starostu obce na základe uznesenia č. V-6-2/2015 vykonávať zmeny
v rozpočte obce a to vo vymedzených prípadoch. V tomto prípade ide o úpravu v bežných príjmoch
obce a bežných výdavkoch rozpočtovej organizácie – ZŠ.
Úprava rozpočtu sa realizuje na základe došlých oznámení o výške normatívnych a nenormatívnych

finančných prostriedkov z OÚ OŠ školstva č. OU-PO-OS2-2019, pričom bežné príjmy obce sa
navyšujú o 10 909 EUR.
FK berie na vedomie rozpočtové opatrenie
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržal sa :

všetci prítomní členovia komisie
-------

K bodu 8: Žiadosť o navýšenie normatívnej dotácie pre SZUŠ v Šarišských Michaľanoch –
PaedDr. Miroslav Kobelák, PhD
PaedDr. Miroslav Kobelák, PhD. - zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy, Šarišské
Michaľany, ul. Pod lesíkom 19 doručil 23.04.2019 Obecnému úradu v Šarišských Michaľanoch a
Obecnému zastupiteľstvu v Šarišských Michaľanoch Žiadosť o navýšenie normatívnej dotácie pre
SZUŠ v Šarišských Michaľanoch. Obec zaslala listom zo dňa 15.05.2019 stanovisko k žiadosti.
Zriaďovateľ SZUŠ požaduje navýšenie výšky mesačného normatívneho príspevku na mzdy a
prevádzku SZUŠ v ŠM na 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku štátnej školy.
Prednosta vysvetlil členom FK genézu žiadosti o navýšenie normatívnych finančných prostriedkov.
FK diskutovala o návrhu, prebrala už poskytnuté dotácie pre SZUŠ, skonštatovala, že obec nemá
zriadenú ZUŠ, takže požiadavku na 88% v zmysle žiadosti nemožno aplikovať. Zvažovali sa aj
disponibilné prostriedky a bolo usúdené, že nie je dostatok účel. zdrojov na vyhovenie žiadosti.

FK neodporúča podporiť žiadosť v predloženom znení
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržal sa :

K bodu 9:

-----všetci prítomní členovia komisie

Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci

Na tunajší obecný úrad bola dňa 18.06.2019 doručená Žiadosť o poskytnutie návratnej
finančnej výpomoci. Žiadateľ Občianske združenie adrenalínových športov, Ostrovany 27, 082 22
Ostrovany, IČO: 50 440 608 (ďalej len „OZAŠ“) v žiadosti žiada v zmysle § 8 VZN č.7/2013 o
poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomoci z rozpočtu obce Šarišské Michaľany o
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci v sume 1 500 EUR.
V rámci Výzvy Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadosti o poskytnutie
dotácie pre rok 2019 bolo OZAŠ úspešné s projektom Výstavba skateparku – 2. etapa a bola mu
pridelená dotácia vo výške 1 500 EUR. Pridelená dotácia bude poukázaná OZAŠ formou refundácie
až po realizácii a vyúčtovaní projektu. Vzhľadom k tomu, že OZAŠ nedisponuje dostatočnými
disponibilnými finančnými prostriedkami, žiada o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci, ktorú
sa zaväzuje vrátiť v termíne do 31.01.2020. Bude uzatvorená zmluva o návratnej výpožičke medzi
obcou a OZAŠ.

FK odporúča schváliť
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržal sa :

všetci prítomní členovia komisie
-------------------

K bodu 10: Diskusia
Znalecký posudok kino
Starosta informoval poslancov a členov FK o nových informáciách, ktoré získal v súvislosti
s budovou bývalého kina. Podarilo sa mu získať Znalecký posudok k danej nehnuteľnosti, ktorý bol
vypracovaný z dôvodu dražby. 65% zo znalcom určenej ceny tvoria objekty, ktoré má obec záujem
odkúpiť späť do vlastníctva za účelom zriadenia kultúrneho domu v obci. Starosta percentuálne
vyčíslil hodnotu záujmových objektov a dohodol s aktuálnym majiteľom za ne výrazne nižšiu
sumu v porovnaní s poslednou jeho ponukou. Objekt si bude vyžadovať ďalšie investície, no bez
vlastníctva obce k danej nehnuteľnosti nemožno uvažovať o získavaní externých prostriedkov na
jeho rekonštrukciu a sfunkčnenie.
Eurovelo 11 trasovanie
Členovia FK diskutovali so starostom o trasovaní cyklokorídora Eurovelo 11, ktorý má viesť cez
obec. Opätovne sa diskutovalo o aktuálnom trasovaní a o trasovaní, ktoré by mohlo byť ideálne.
Pred rokovaním na PSK sa komisia snažila dohodnúť na jednotnom názore.
Žiadosť OŠFK o príspevok na oslavy výročia futbalu
FK prebrala možnosti príspevku obce na oslavy výročia futbalu. Bolo poukázané na viacero
nedostatkov súvisiacich so žiadosťou o príspevok.
FK sa zaoberala aj potrebou uzatvoriť nájomnú zmluvu o ekonomickom prenájme medzi obcou
a užívateľmi ihriska, aby sa nastavili čitateľné podmienky užívania majetku obce – ihriska.
K bodu 15: Záver

Zasadnutie komisie bolo ukončené o 19:45 hod
Mgr. Ondrej Kušnirík
predseda komisie

