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

03.09.2019
17,00 hod.
Obecný úrad Šarišské Michaľany

Prítomní : 8 (podľa prezenčnej listiny)
Ospravedlnení: 1
Zasadnutia sa zúčastnili 8 členovia komisie, čím je komisia uznášaniaschopná.
Program :
1. Otvorenie
2. Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2019
3. Návrh na úpravu rozpočtu obce Šarišské Michaľany – rozpočtové opatrenie č.32 až č.35
4. Návrh na schválenie predloženia ŽoNFP a spolufinancovania projektu vo výške 5 %
predkladaného v rámci výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej
infraštruktúry č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1
5. Návrh na schválenie predloženia ŽoNFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlásenej miestnou
akčnou skupinou MAS - Sabinovsko kód výzvy: MAS_087/7.4/1
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 1 :

Otvorenie

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie, ktorý privítal členov na 9. zasadnutí FK. Program
zasadnutia komisie bol predložený v zmysle písomného 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 :

Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2019

Prednosta OCÚ priblížil členom FK čerpanie jednotlivých položiek rozpočtu k 30.06.2019 a jeho
aktuálny stav. Bola upriamená pozornosť na predpokladaný prebytok hospodárenia, konkrétne
v súvislosti s odvodom do rezervného fondu (RF). Ak bude ukončené rozpočtové hospodárenie
v mínusovej hodnote, nebude do RF odvedená žiadna suma. Do RF sa odvádza minimálne 10 %
z prebytku hospodárenia. Prednosta upozornil na plánované výdavky, s ktorými je potrebné počítať a
ktoré bude ešte nutné realizovať.

Prebytok podľa §10, ods.3, písm.a),b) po vylúčení účelových prostriedkov: -8 203,57 .
FK berie na vedomie plnenie rozpočtu obce
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
----

K bodu 3 :

Návrh na úpravu rozpočtu obce Šarišské Michaľany – rozpočtové opatrenie
č.32 až č.35

RO č. 32
Obec v roku 2018 realizovala investičnú akciu “ Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa“. Finančné prostriedky na splácanie danej investície sú
rozvrhnuté na roky 2019 – 2022, pričom 50% sa vyplatilo po vykonaní prác a 10% zostalo ako
zádržné. Tieto finančné prostriedky slúžili ako zábezpeka na odstránenie reklamačných vád a
nedorobkov. V súvislosti s rekonštrukciou komunikácií prebieha príprava na kolaudačné konanie,
ktorá je už takmer uzavretá.
Týmto RO sa presúvajú finančné prostriedky na úhradu zábezpeky.
RO č.33
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
V areáli kaštieľa sa každoročne konajú kultúrne akcie, ktoré si vyžadujú väčšie odbery elektrickej
energie a z uvedeného dôvodu bolo potrebné zriadiť dve zásuvne skrine, ktorých dodanie a osadenie
bolo obstarané v sume 2 870 EUR. RO č. 33 sa presúvajú prostriedky na úhradu elektr. zariadenia.
Špeciálne služby
V súvislosti s výzvou, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, ktorú dňa 26.06.2019 vyhlásilo MV
SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje na predkladanie
ŽoNFP, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, obec zabezpečuje
vypracovanie projektu pre podanie ŽoNFP – Pozemné komukikácie v obci Šarišské Michaľany
(výstavba komunikácie, chodníka, verejného osvetlenia a dažďovej kanalizácie – ul. M.R.Štefánika).
Bola vysúťažená agentúra pre spracovanie ŽoNFP v sume 2 400 EUR . RO č. 33 sa presúvajú
prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s prípravou žiadosti.
Dopravné značenie a spomaľovače
Pre zvýšenie bezpečnosti dopravy na miestnych komunikáciách obec obstarala a osadila 3 ks
spomaľovačov rýchlosti (retarder) a 8 ks dopravných značiek . Dodanie a osadenie dopravných
značiek bude stáť 3 900 EUR . Komisia pre dopravu, bezpečnosť, životné prostredie a verejný
poriadok prediskutovala rozloženie a osadenie dopravných značiek a spomaľovačov rýchlosti.
Spomaľovač na Michalskej ulici bol dočasne odstránený z dôvodu žiadosti okolitých obyvateľov,
ktorí upozorňujú na zvýšený hluk pri prejazde ťažkých mechanizmov spôsobený daným
spomaľovačom. RO č. 33 sa presúvajú prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s dopravnými
prvkami.
100 rokov divadla
V mesiaci september ( 29.09.2019) uplynie 100 rokov od prvého divadelného predstavenia v obci
Šarišské Michaľany. Divadelní nadšenci cez ZO JDS v Šarišských Michaľanoch boli úspešní v rámci
výzvy PSK na predkladanie žiadosti o dotáciu pre rok 2019 a bola im poskytnutá dotácia v sume 1000
EUR. Oslavy 100 rokov divadla boli prerokované aj na zasadnutí KpŠKŠaM 22.07.2019 a komisia
odporučila oslavy podporiť sumou 2 200EUR. Výdavky súvisiace s oslavami 100 rokov divadla sú
odhadnuté na sumu 2 500 EUR. RO č. 33 sa presúvajú prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich
s oslavami výročia.

RO č.34
Cintorín je pietnym miestom a mal by byť aj dôstojným miestom pre odpočinok našich zosnulých.
OZ rozpočtovým opatrením č.11 schválilo 18 000 EUR na zahustenie verejného osvetlenia, ako ročnú
splátku na celý rok 2019 (mesačná splátka 1 500 EUR). Vzhľadom k tomu, že suma vyčlenená na
splácanie projektu zahustenia verejného osvetlenia nebude tohto roku vyčerpaná celá, tak sa navrhuje
z tejto sumy presunúť 13 000 EUR na rekonštrukciu oplotenia cintorína. RO č. 34 sa presúvajú
prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s obstaraním oplotenia na cintoríne.
RO.č.35
Obec je povinná udržiavať a starať sa o verejné priestranstvo, odhŕňať sneh a udržiavať zjazdné
komunikácie v zimnom období. K traktorovej technike je potrebné zaobstarať snehovú radlicu pre
zimnú údržbu. Predpokladaná hodnota zákazky je 3 000 EUR. RO č. 35 sa presúvajú prostriedky na
úhradu nákladov potrebných na obstaranie snehovej radlice.
FK odporúča schváliť rozpočtové opatrenia č. 32 - 35.
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržal sa :

K bodu 4 :

všetci prítomní členovia komisie
-----

Návrh na schválenie predloženia ŽoNFP a spolufinancovania projektu vo
výške 5 % predkladaného v rámci výzvy zameranej na podporu dobudovania
základnej technickej infraštruktúry č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Cieľ a zámer projektu:
Projekt sa vypracováva v súvislosti s výzvou, ktorú dňa 26.06.2019 vyhlásilo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania
základnej technickej infraštruktúry.
Prednosta OCÚ priblížil členom FK detailnejšie návrhy pripravovaného projektu rekonštrukcie cesty
na M.R. Štefánika, rozobral finančné náklady projektu, finančnú náročnosť jednotlivých časti
budúcej stavby. Členovia FK boli informovaní aj o územno-právnom vysporiadaní jednotlivých
pozemkov pod budúcou cestou a tiež o priebehu stavebného konania. V prípade zapojenia sa obce
do vyhlásenej výzvy je potrebné uznesenie OZ, ktoré tvorí povinnú prílohu ŽoNFP. Odhadované
COV v rámci predloženej žiadosti sú cca 250 000 EUR.
FK odporúča schváliť predloženie ŽoNFP
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
-----

K bodu 5 :

Návrh na schválenie predloženia ŽoNFP v rámci implementácie stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –
2020 vyhlásenej miestnou akčnou skupinou MAS - Sabinovsko kód výzvy:
MAS_087/7.4/1

Cieľ a zámer projektu:
Projekt sa vypracováva v súvislosti s Výzvou na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Názov projektu: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 33X18
ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
Oprávnené činnosti:
Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie času vrátane príslušnej infraštruktúry –
napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do
rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť
Priemerná alokácia na 1 projekt: 30 000,00 EUR
Predpoklad podporených projektov: 6
Miera podpory: max. 100% z celkových oprávnených výdavkov
Obec v prípade úspešnosti v rámci uvedenej výzvy z MAS má možnosť získať 30 000 EUR na
výstavbu multifunkčného ihriska pred nákupným strediskom.
FK odporúča schváliť predloženie ŽoNFP

Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržal sa :

všetci prítomní členovia komisie
-------

K bodu 6: Diskusia
Nájomná zmluva „ihrisko“ príprava textov
FK v krátkosti diskutovala o potrebe prípravy viacstrannej nájomnej zmluvy na usporiadanie
vzťahov súvisiacich s užívaním obecného majetku – areál a budova ihriska vrátane tribúny
Z časových dôvodov bola diskusia presunutá do bodu Diskusia v rámci OZ konajúceho sa o 18:00
hod.
K bodu 7: Záver
Zasadnutie komisie bolo ukončené o 18:00 hod
Mgr. Ondrej Kušnirík
predseda komisie

