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1. Charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je to
právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Sídlom obce je
Obecný úrad Šarišské Michaľany.
Základné identifikačné údaje :
Obec Šarišské Michaľany
Adresa : Obecný úrad Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 42/18, 082 22
IČO : 00327808
DIČ : 2020732252
Kód obce : 525 235
Bankové spojenie : VÚB, expozitúra Prešov
Číslo účtu : 2226572/0200
Telefón : +421 51 4582216
Email : obec@sarisskemichalany.sk
starosta@sarisskemichalany.sk
1.1. Geografické údaje
Obec Šarišské Michaľany leží v nadmorskej výške 313 metrov nad morom.
Z geografického hľadiska sa nachádza v Západných Karpatoch, vo Východných Beskydách
v Šarišskej vrchovine. Reliéf územia formuje údolie vodného toku rieky Torysa, ktorá
pramení v Levočských vrchoch a vlieva sa do Hornádu, južne od obce Nižná Hutka. Obec sa
rozprestiera na východnom Slovensku v Prešovskom kraji v okrese Sabinov, v šarišskom
podolí na ľavom brehu rieky Torysa, približne pätnásť kilometrov severozápadne od
krajského mesta Prešov. Rozprestiera sa na 9,33 km2. Má hnedozemné, hnedé, ilimerizované
a nivné karbonátové pôdy. Podľa GPS súradníc sa nachádza 49o04,09“ severne a 21o08,07“
východne.
Obec je rozdelená na štyri časti :
„na hure“ – horná časť okolo kostola
„sídlisko“ – sídlisko vybudované v roku 1956 pri vzniku firmy Imuna
„dzedzina“ – južná časť obce vľavo od hlavnej cesty
„nové ulice“ – západná časť za kaštieľom smerom na Sabinov
V okolí obce sa nachádzajú významné archeologické lokality. Fedelemka je známa tým,
že sa tam našli nálezy z mladšej doby kamennej a v oblasti Nad Imunou archeológovia
objavili veci z doby rímskej. Všetky tieto archeologické vykopávky sú umiestnené
v Krajskom múzeu v Prešove.
Obec je situovaná na hlavných dopravných komunikáciách a prostredníctvom vlakovej
a autobusovej dopravy je spojená s okresným mestom Sabinov a krajským mestom Prešov.
1.2. Demografické údaje
K 31.12.2012 mala obec 2 845 obyvateľov. Hustota obyvateľov je 305 obyvateľov na
km2.
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Štruktúra obyvateľstva podľa veku a pohlavia :
• obyvatelia do 18 rokov života ...............................655
• obyvatelia nad 18 rokov života ......................... 2 190
• muži ................................................................... 1 404
• ženy .....................................................................1 441
V priebehu roka sa do obce prihlásilo 37 obyvateľov, odhlásilo sa 35 občanov. Narodilo
sa 35 detí a zomrelo 25 obyvateľov.
Bývajúce obyvateľstvo podľa národností sa člení nasledovne :
• slovenská ........................................................... 2 757
• maďarská ...................................................................2
• rómska .....................................................................57
• rusínska ....................................................................16
• ukrajinská ..................................................................4
• česká ..........................................................................6
• poľská ........................................................................3
Podľa náboženského vyznania sa obyvatelia členia :
• rímskokatolícke vyznanie .................................... 2 522
• gréckokatolícke vyznanie ........................................141
• pravoslávne vyznanie ................................................33
• evanjelická cirkev augsburského vyznania ...............41
• reformovaná kresťanská cirkev ........................... .......2
• svedkovia Jehovovi .....................................................3
• evanjelická cirkev metodistická ..................................1
• kresťanské zbory .........................................................6
• apoštolská cirkev .........................................................1
• židovská obec ..............................................................2
• bahájske spoločenstvo .................................................1
• bez vyznania ..............................................................92
Členenie obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania :
• základné vzdelanie .................................................. 387
• učňovské bez maturity ........................................... . 426
• stredné odborné bez maturity ...................................305
• stredné odborné s maturitou .....................................138
• úplné stredné odborné s maturitou ...........................629
• úplné stredné všeobecné .......................................... 105
• vyššie odborné vzdelanie ........................................ . .21
• vysokoškolské bakalárske ........................................ ..62
• vysokoškolské II. stupňa ...........................................237
• doktorandské ...............................................................19
• bez vzdelania .............................................................516
V nasledujúcich rokoch sa predpokladá rastúci trend počtu obyvateľstva a rozvoj obce.
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1.3. Ekonomické údaje
V obci bolo k 31.12.2012 evidovaných 139 nezamestnaných, z toho 78 mužov a 61
žien. Podľa dátumu narodenia sa títo občania rozdelili :
•
•
•
•
•

od r.1948 – 1955 : 10
od r.1956 – 1965 : 37
od r.1966 – 1975 : 33
od r.1976 – 1985 : 36
od r.1986 – 1995 : 23

Aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti sa v Sabinovskom okrese pohybovala na
úrovni 28,44 %. Priemerná hrubá nominálna mzda zamestnanca podľa VZ a štruktúry miezd
bola 702,45 EUR, čo oproti roku 2011 znamenalo 5 % nárast. Prognózy do budúcich rokov
nie sú ružové, keďže nezamestnanosť stúpa na celom území Slovenskej republiky
a momentálne je ťažké predvídať vývoj a prílev zahraničných investícií aj napriek tomu, že na
území obce svoju činnosť prevádzkuje niekoľko priemyselných firiem, ktoré však v nízkej
miere prispievajú k celkovej zamestnanosti obce.
1.4. Symboly obce
Obec má svoje symboly, ktorými sa prejavuje navonok. Ide o erb, vlajku, pečať, zástavu
a štandardu starostu.
Erb obce
Erb obce Šarišské Michaľany tvorí strieborný svätý Michal so zlatými krídlami, zlatým
mečom v pravej a zlatými váhami v ľavej ruke. Podobizeň svätého je umiestnená v modrom
štíte. Spojitosť svätého Michala s obcou je doložená už z roku 1332, a to podľa veľkého
registra pápežských kolektorov o zaplatených desiatkoch, ktoré pápežská kúria v Avignone
predpísala užívateľom cirkevných benefícií v Uhorsku. Symbol je známy aj z historickej
pečate obce z roku 1786. Erb bol posúdený a odporučený heraldickou komisiou v roku 1992
a je zapísaný v heraldickom registri Slovenskej republiky.

Vlajka
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/6), žltej (1/6),
bielej (2/6), žltej (2/6) a modrej (1/6). Pomer strán vlajky je 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j.
dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny dĺžky listu vlajky. Vlajka je voľný kus textilu, ktorý sa
pomocou lanka vztyčuje na stožiar.
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Pečať
Pečať obce je okrúhla uprostred s obecným symbolom a kruhopisom ŠARIŠSKÉ
MICHAĽANY.

Zástava
Zástava obce má rovnaké sfarbenie i kompozíciu ako obecná vlajka, pomer jej strán
však nemusí byť vždy 2 : 3, t.j. môže byť aj dlhšia. Ďalšia odlišnosť je v tom, že kým vlajka je
voľný kus textilu, zástava je vždy pevne pripojená k stožiaru, žrdi alebo priečnemu rahnu.
Krátka zástava obce má podobu obdĺžnika, dlhšou stranou pripojená k žrdi. Vhodná je najmä
na hromadnú výzdobu. Koruhva obce je v podstate zvislá zástava, pripojená ku krátkemu
priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vyťahuje na stožiar.

Štandarda starostu
Štandarda starostu sa podobá znakovej zástave lemovanej v obecných farbách. Od
znakovej zástavy sa líši vyhotovením a funkciou. Existuje v jedinom luxusnom vyhotovení. Je
symbolom najvyššieho predstaviteľa obce – starostu.
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1.5. História obce
Šarišské Michaľany ležia v šarišskom údolí pri ľavom brehu Torysy. Takmer odlesnený
chotár prechádza na severe do vyššej pahorkatiny centrálne karpatského flyšu. Má
hnedozemné, hnedé, ilimerizované a nivné karbonátové pôdy.
Obec vznikla pri kostole svätého Michala. Uhorský kráľ Belo IV. daroval jágerskému
biskupovi dedinu Szent Mihaly, ktorú výmenou za iný majetok od biskupa opäť nadobudol
v roku 1248. Tento rok sa považuje za rok, z ktorého pochádza prvá písomná zmienka. Obec
však existovala už niekoľko desaťročí pred prvou písomnou zmienkou. Do roku 1403 patrili
Michaľany k hradnému panstvu Šariš.
V 16. storočí patrili Michaľany zemanom Darholcovcom a Rakaczayovcom. Títo
zemania dali po roku 1585 postaviť kúriu, ktorá po prestavbách stojí doteraz. Ide o miestny
kaštieľ. Roku 1642 začal gróf Szirmay s výstavbou kaštieľa na mieste bývalej kúrie a taktiež
sa pričinil o zriadenie a vybudovanie ošetrovne pre chorých.
Druhá polovica 18. storočia bola poznamenaná veľkými politickými, hospodárskymi
a kultúrnymi zmenami.
Koniec 19. storočia bol poznamenaný rozvojom priemyslu, dopravy, techniky, vedy
a umenia. V Uhorsku bol však tento vývoj pomalší ako v rakúskej časti monarchie, pretože
táto časť krajiny mala prevažne agrárny charakter. Zdrojom obživy zostalo aj naďalej
poľnohospodárstvo. Na hornej Toryse sa najviac pestovali jačmeň a žito. Potom to boli ľan,
zemiaky, konope, ďatelina, tatarka a ovos. Rozšírený bol chov oviec.
Dvadsiate storočie sa pre obec nezačalo najšťastnejšie. Dňa 16. júla 1904 vypukol
v obci veľký požiar, ktorému padlo za obeť 28 domov, 16 stodôl, škola a strecha kostola
a veže. Trvalo niekoľko rokov, kým sa dedina z tejto tragédie spamätala. Prvá svetová vojna
mala zhubné dôsledky pre obyvateľov. Chýbali potraviny, šatstvo, obuv, priemyselné
výrobky. Biedu stupňoval útlak a prenasledovanie zo strany úradov, podnikateľov a statkárov
ako ak okrádanie ľudu zo strany notárov a úradníkov.
V období medzi vojnami sa v dedine vystriedali dvaja veľkostatkári. Do roku 1927
býval v kaštieli Imrich Péchy. Posledným majiteľom kaštieľa a majetku bol Péchyho
bratranec Gejza Pulszký, ktorý vlastnil kaštieľ do roku 1945. Ku kaštieľu patril aj liehovar,
ktorý postavil Samuel Frankel a osada Lazy s dvanástimi deputátnikmi. Správu obce v tomto
období tvorili notár, richtár a osem členná obecná rada. Úradné vyhlášky a nariadenia
vyhlasoval v obci obecný bubeník, ktorý zároveň plnil funkciu obecného strážnika.
Po druhej svetovej vojne sa obec začína postupne meniť. V roku 1948 bol do obce
zavedený elektrický prúd, zaviedla sa pravidelná autobusová doprava Sabinov – Prešov.
V roku 1957 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo. Poštový úrad s telefónnou ústredňou
existoval v obci od 1949 a v roku 1953 bol presťahovaný do kaštieľa. Pre obec
najvýznamnejší vplyv mali vznik a založenie a zavedenie miestneho rozhlasu, obvodného
zdravotného strediska a roku 1956 svoju výrobu sér a očkovacích látok rozbehla Imuna,
vďaka ktorej nastal veľmi rýchly rast obce.
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V súčasnosti je obec plne občiansky vybavená, vlastní 65 obecných nájomných bytov,
ktoré sú určené pre mladé rodiny s deťmi a pre obyvateľov obce, aby si takýmto spôsobom
dočasne vyriešili svoju bytovú otázku, pričom v roku 2009 bola postavená tretia
a momentálne posledná nájomná bytovka. Okrem toho sa v obci nachádza nákupné stredisko,
pošta, zdravotné stredisko, základná škola s materskou školou, rôzne obchodíky. V obci sú
vybudované kompletné inžinierske siete, ktoré sa neustále rozširujú.
Obec od svojho vzniku zmenila názov niekoľkokrát :
1248 – Szent Mihaly
1773 – Mihalyany
1786 – Mihalane
1920 – Michaľany
1927 – Michaľany nad Torysou
1960 – Šarišské Michaľany
Od roku 1997 má obec svoje partnerské mesto Dobczyce, ktoré ležia v malopoľskom
vojvodstve asi 30 km od Krakowa. Majú 6 200 obyvateľov. Mesto je známe svojimi
historickými pamiatkami (zámok, jazero) a nachádza sa tu aj niekoľko priemyselných firiem.
1.6. Historické pamiatky
Medzi najznámejšie nielen historické pamiatky ale aj zaujímavosti patria :
• Kaštieľ - na mieste kaštieľa stála už v 15. storočí zemianska kúria. V rokoch 1585
– 1642 bola prebudovaná na renesančný kaštieľ. Je to prízemná budova so štyrmi
nárožnými baštami. Jeho vnútrajšok je bohatý na dekoratívne prvky, najviac
zaujme baroková štuková výzdoba stropu v jednej miestnosti. V budove kaštieľa
v súčasnosti sídli obecný úrad.

•

Baroková kaplnka Povýšenia svätého kríža – súčasťou kaštieľa je táto baroková
kaplnka, ktorá vznikla počas barokovej prestavby v roku 1736 pristavením
k rohovej veži. Fasáda kaplnky má typický barokový dekor s bohatou štukovou
výzdobou a barokovým štítom. Nad vchodom je nástenná maľba svätého Floriána
a slnečné hodiny. Interiér kaplnky zdobia nástenné maľby, no najpozoruhodnejšia
je maľba ukrižovanej ženy. Na drevenej veži sa nachádza dvojramenný kríž.
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•

Kostol svätého Michala – terajší kostol bol postavený na základoch starého
kostolíka v roku 1785 podľa románskeho slohu, ktorý sa vyznačuje oblúkovitými
oknami, klenbami a polkruhovým sanktuáriom. K umeleckým vzácnostiam kostola
patrí prekrásna baroková monštrancia a kalich z 18. storočia z dielne levočského
majstra Jána Szilassyho. Do roku 1916 bolo v kostole starobylé medené
lavatorium z roku 1766 s vyobrazením Rákocziho erbu na držadle. V súčasnosti sa
nachádza v Národnom múzeu v Budapešti. V podzemí kostola sa nachádzajú
hrobky tunajších zemepánov.

•

Kaplnka sedembolestnej Panny Márie – táto kaplnka stojí v poli smerom na
dedinku Orkucany. Je postavená v barokovom slohu s rozmermi 3x3m. Strecha je
cibuľovitá s dvojramenným krížom. V interiéri je socha Sedembolestnej Panny
Márie ako drží Pána Ježiša v náručí. Túto pietu vyrobil neznámy ľudový rezbár.

1.7. Významné osobnosti obce
V obci žilo niekoľko významných osobností. Medzi najznámejších patria Julo
Zborovjan a vdp. Melichar Zelený.
Julo Zborovjan
Narodil sa 14.01.1921 v Šarišských Michaľanoch. Vyrastal v početnej rodine
dedinského kováča a mal piatich súrodencov. V dôsledku veľmi skorej smrti svojej matky
odišiel z domu a ťažko sa prebíjal životom. Základnú školu navštevoval vo svojom rodisku
a po jej skončení pokračoval na Gymnáziu v Prešove. Počas svojich gymnaziálnych čias začal
písať prvé verše, ktoré vyšli v rôznych časopisoch : Slovenské pohľady, Elán, Mlaď, Pozdrav
mladých. Okrem písania poézie hrával v dedinskom divadle a spolu s bratom Jozefom stál aj
pri zrode obecného futbalu.
Životná cesta a dielo tohto umelca boli už mnohokrát zhodnotené, hlavne pri životných
jubileách. Počas stredoškolského štúdia získal pod vedením Antona Prídavku divadelnú
predprípravu, a to spoluprácou v tunajšom Slovenskom rozhlase a divadelnom krúžku
Záborský. Po maturite v roku 1943 a neukončenom vzdelaní na Právnickej fakulte
9
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v Bratislave ho v roku 1945 prijal do Východoslovenského národného divadla Janko Borodáč.
V tomto divadle a neskôr v štátnom divadle najprv vykonával funkciu tajomníka, redigoval
bulletiny pre činohru, spevohru a balet a od roku 1948 až do smrti vykonával profesiu
dramaturga, divadelníka, dramatizátora, režiséra, redaktora a publicistu. Ním realizované
Večery poézie a hudby vytvorili základ pre Divadielko pod kupolou, ktoré poznajú hlavne
staršie ročníky. Popri tejto práci stihol absolvovať Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove.
Zomrel uprostred tvorivej práce 20.10.1974. Pochovaný je v rodnej obci, kde mu v roku
1984 odhalili náhrobok – spoločné dielo umelcov Ernesta Zmetáka a Viktora Malinovského.
Na náhrobku tróni postava múzy ľúbostného básnictva Erato. Epitaf tvoria jeho vlastné verše :
„ Všetko, čo žije po mne, v mojom mene, v práci a láske, to ma pripomenie.....“
vdp. Melichar Zelený
Bol to pápežský prelát a zakladateľ pobočky Červeného kríža. Narodil sa 9.1.1887
v Nižnom Slavkove. Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci. Neskôr študoval na
Piaristickom gymnáziu v Sabinove, ďalej na Kráľovskom katolíckom gymnáziu v Prešove
a svoje štúdium ukončil na Premoštrátskom gymnáziu v Košiciach. Po maturite pokračoval na
Vysokej bohosloveckej škole v Košiciach, kde bol 23.6.1909 vysvätený za kňaza.
Pôsobil ako kaplán v Prešove, vojenský a duchovný otec v Snine. Neskôr bol prevelený
na Ukrajinu, do Maďarska, Nemecka a Poľska. Po prvej svetovej vojne pôsobil ako farár
v Brezovici nad Torysou, ako špirituál v Kňazskom seminári v Košiciach, ako biskupský
radca a cirkevný sudca, riaditeľ diecézneho misijného diela, examinátor profesorov
náboženstva. Od roku 1945 vykonával činnosť generálneho vikára pre slovenskú časť
košickej diecézy a zároveň košického farára a od roku 1951 ako farár v šarišských
Michaľanoch.
V roku 1916 mu bol udelený Rytiersky rád Františka Jozefa III. stupňa s mečmi, v roku
1940 ho menoval pápež Pius XII. na návrh košického biskupa Štefana Madarásza za
pápežského komorníka a v roku 1958 na návrh biskupa Jozefa Čárskeho za pápežského
preláta.
Zomrel 30.12.1980 v Prešove. V jeho rodnej obci na cintoríne má umiestnený pamätný
náhrobný kameň.
1.8. Čestní občania obce
Helena Ružičková – bola jednou z najlepších a najznámejších herečiek Českej
republiky. Najprv pracovala v Mladoboleslavskom divadle a v divadle v Príbramí. Jedna z jej
prvých divadelných úloh bola úloha v hre Revízor. Do diváckeho povedomia sa dostala vďaka
hlavným úlohám v úspešných komédiách – séria o Homolkových, trilógia Slnce, seno,....
Neminuli ju ani úlohy v známych rozprávkach ako sú Tri oriešky pre Popolušku, Honza
málem králem,..Svoju poslednú rolu si zahrala vo filme Zdenka Trošku Kameňák 2 z roku
2003. Na začiatku roka 2004 podľahla ťažkej chorobe.
Čestnou občiankou obce sa stala v roku 1993 z vďaky za činnosť, ktorú vykonávala
v prospech Detského domova Slon.
Jirí Ružička – je to syn Heleny Ružičkovej. Tiež sa venoval herectvu. Ešte pred
maturitou sa uplatnil na filmovom plátne, kde si po boku matky zahral úlohu kuchtíka
v známej rozprávke Tri oriešky pre popolušku. Počas svojej hereckej kariéry bol obsadzovaný
do postáv dobrosrdečných mladíkov, ktorých komediálne pojatie vychádzalo predovšetkým
z jeho typickej postavy. Hrával v rozprávkach, komédiách, ale aj v dramatickej tvorbe.
Výrazne sa zviditeľnil v trilógii Slnce, seno,....
Čestným občanom obce sa stal v roku 1993 ako poďakovanie za činnosť, ktorú
vykonával v prospech Detského domova Slon.
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Václav Fischer – je nemecký podnikateľ a politik českého pôvodu, ktorý žije od roku
1980 v Hamburgu. Je zakladateľom cestovnej kancelárie Fisher Reisen a bol senátorom
parlamentu Českej republiky v rokoch 1992 až 2002. Narodil sa v Prahe, vyštudoval
gymnázium a vnútorný obchod na Vysokej škole ekonomickej. V deň svojej promócie odišiel
do Švajčiarska a neskôr do Nemecka.
Čestným občanom obce sa stal v roku 2000 z vďaky za činnosť v DD Slon a že
zabezpečil pre deti 8 pobytov pri mori.
Marcin Pawlak – je starostom obce Dobczyce. V roku 1989 bol zakladateľom
a predsedom výboru Solidarity, ktorý pripravil reformu samosprávy. Bol starostom v rokoch
1990 – 1998, potom štyri roky poslancom Vojvodského parlamentu. V roku 2002 sa po
komunálnych voľbách vrátil naspäť do obce.
Čestným občanom sa stal v roku 2008.
1.9. Výchova a vzdelávanie
Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou. Základná škola má vlastnú
právnu subjektivitu a sídli na ulici Pod lesíkom č.19, 082 22 Šarišské Michaľany.
V roku 2006 oslavovala 30. výročie vzniku svojej existencie. Po prvýkrát sa brány tejto
školy otvorili 1.9.1976. Pôvodne mala 18 tried, no v súčasnosti sú jej priestory nepostačujúce
pre neustále sa rozrastajúce obyvateľstvo. Prvá michalianska ľudová škola bola postavená
v roku 1799. V roku 1958 bola daná do používania osemročná stredná škola, ktorá mala päť
učební, telocvičňu, kabinety a priestory pre družinu mládeže. Danú školu navštevovalo 284
žiakov, ktorých vyučovanie bolo rozdelené na ranné a poobedné. Od postavenia novej budovy
základnú školu navštevujú aj žiaci zo susednej obce Ostrovany a starú budovu využíva pre
svoje potreby Detský domov Slon. V roku 2010 základná škola prešla kompletnou
rekonštrukciou.
V súčasnosti základnú školu navštevuje 422 žiakov, ktorí sú rozdelení do 24 tried.
Materská škola má 63 žiakov. Súčasťou základnej školy je aj školské stredisko záujmovej
činnosti, ktoré navštevuje 230 detí a umožňuje im tak rozvíjať svoje schopnosti, nadanie,
tvorivosť a talent. Zahŕňa 24 krúžkov – Novinárik, gymnastický krúžok, aerobik,
Rozprávkové vretienko, hra na hudobný nástroj, Šikovníček, športový krúžok, Varenie,
mažoretky, turistický krúžok a iné. Po vyučovaní sú deti umiestnené do školského klubu, kde
je zabezpečená starostlivosť o nich. Školský klub detí navštevuje 48 detí. Pri vyučovaní
pomáhajú triednym učiteľom piati asistenti, ktorí pomáhajú zvládať učivo a zabezpečujú
základné veci pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pri základnej škole funguje
aj školská jedáleň, ktorá poskytuje svojim žiakom a pracovníkom možnosť každodenného
a pestrého stravovania.
V roku 2012 mala základná škola zamestnaných 32 pedagogických a 8
nepedagogických zamestnancov. V materskej škole pôsobilo 8 pedagogických a 1
nepedagogický zamestnanec a školská jedáleň zamestnávala 5 pracovníkov. Riaditeľom ZŠ
s MŠ bol Mgr. Jaroslav Valaštiak.
1.10.

Zdravotníctvo

V obci zabezpečujú zdravotnú starostlivosť 3 ambulancie – ambulancia všeobecného
lekárstva pre deti a dorast -MUDr. Alica Čillíková, ambulancia všeobecného lekárstva pre
dospelých - MUDr. Helena Grigerová a ambulanciu zubného lekárstva - MUDr. Anna
Pavúková. Všetky tieto ambulancie sídlia v prenajatých obecných priestoroch.
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1.11.

Sociálne zabezpečenie

V obci neexistuje žiadne zariadenie sociálnych služieb.
1.12.

Kultúrny a spoločenský život

V obci je bohatý kultúrny, spoločenský a športový život. Funguje tu niekoľko
folklórnych súborov, športových klubov a donedávna fungoval aj divadelný súbor, ktoré
reprezentovali a reprezentujú obec nielen doma ale aj v zahraničí. Svoju činnosť vykonávajú :
•

divadelný súbor Jula Zborovjana : prvý divadelný súbor bol založený v roku
1919. Každý rok nacvičili jednu hru, ktorej dej odrážal život na dedine. začiatkom
roku 1959 po otvorení ZK ROH Imuna bol založený divadelný súbor pod vedením
Rudolfa Navrátila st. prvou hrou bola Sedliacka láska. Počas svojej 30 ročnej
činnosti sa súbor zaradil medzi špičky ochotníckeho divadla. Je nositeľom
viacerých ocenení. Vrchol svojej činnosti dosiahol v rokoch 1970 – 1990, kedy
absolvoval viac ako 300 vystúpení pred 60 000 divákmi.

•

folklórna skupina FELMÍN : táto folklórna skupina vznikla v roku 1991 pri
Klube dôchodcov. Venovala sa šarišským piesňam, zvykom a obradovému
folklóru. Účinkovala pri rôznych príležitostiach v obci a okolí. Získala mnoho
ocenení, diplomov, uznaní za individuálne a zborové spevácke činnosti. Takým ich
nasledovníkom je FS Parta a FS Galunek.

•

stolný tenis : patrí medzi najúspešnejšie športy v obci. Oddiel bol založený v roku
1956 a jeho základňu tvorili prví zamestnanci štátneho podniku Imuna. V marci
1957 získali hráči na majstrovstvách okresu Sabinov prvé medaily a od roku 1962
hrali krajské majstrovstvá. Po výstavbe novej tribúny v roku 1977 sa vytvorili pre
tento druh športu ideálne podmienky. V jej priestoroch bola moderne zriadená
herňa so sociálnym zariadením, čo prispelo k úspechom a postupu žien i juniorov
do SNL. Úspechy hráčov sú úzko spojené s cieľavedomou a systematickou prácou
trénera V. Balčáka, ktorý sa tomuto športu venuje už od šesťdesiatych rokov až
doteraz a je nositeľom mnohých ocenení.

•

športová streľba : v obci existuje nepretržite od roku 1970. Klub bol už za ČSSR
považovaný za liaheň streleckých talentov, vychoval desiatky reprezentantov, ktorí
vytvorili slovenské rekordy a priniesli medaily zo zahraničia. V posledných rokoch
sa zúčastnili ME v Plzni v roku 2008 a v roku 2009 na MM v Nitre.

•

futbal : prvé zmienky o futbale sú z rokov 1931 – 1934, kedy študenti gymnázia
iniciovali jeho vznik. Veľkú obľubu získava najmä po roku 1945, keď na pastvisku
Za Torysou boli postavené riadne bránky, ohraničená hracia plocha a vytvorilo sa
stále futbalové mužstvo. V roku 1956 mužstvo prechádza pod patronát TJ Imuna.
Viacerí odchovanci tunajšieho futbalu našli uplatnenie aj vo vyšších súťažiach a aj
v reprezentačných výberoch Slovenskej republiky.

1.13.

Hospodárstvo

Obec je rozvinutá ako po priemyselnej, tak po poľnohospodárskej stránke. Svoje služby
tu poskytujú COOP Jednota, CBA, lekáreň Phadis, mäsiareň, kvetinárstvo, V- drogéria,
večierka, pošta, kaderníctvo, Potraviny pri pekárni a Farby–laky.
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Priemysel je v obci zastúpený prostredníctvom firiem, ktoré dávajú prácu aj ľuďom
z okolia :
• IMUNA PHARM a.s. – prevzala portfólio pôvodnej spoločnosti IMUNA, ktorá
bola založená v roku 1953 a pokračuje vo výrobe daného sortimentu
farmaceutických výrobkov pre zdravotníctvo. Medzi jej hlavné produkty patria
živné pôdy, infúzne roztoky, dialyzačné koncentráty, dietetické prípravky,
tampóny, tablety, krvné deriváty, vitamíny, humánne a veterinárne probiotiká.
V súčasnosti zabezpečuje zber plazmy po území celej republiky a jej následný
zvoz do španielskej firmy Grifols, kde sa spracúva a vracia späť na slovenský trh
vo forme výrobkov. Taktiež začína s výrobou fibroblastov. Svoje obchodné
zastúpenie má po celej východnej Európe.
•

GRAFIKA SLOVAKIA a.s. – zaoberá sa výrobou a predajom keramických,
porcelánových výrobkov a ozdobných predmetov pre domácnosť. Firma vyrába
darčekové predmety, suveníry, reklamné predmety zo skla a porcelánu. Všetky
produkty sa vyrábajú a spracúvajú ručne.

•

DARYZEME.COM – ponúka viac ako 115 druhov slovenských bylinných,
ovocných i cudzokrajných čajov, liečivých kameňov a doplnkov, slovenských,
ručne zhotovených výrobkov z dreva, šúpolia a kovu.

•

PEKÁREŇ ĽUBA – zaoberá sa výrobou sladkého i slaného pečiva, bieleho aj
tmavého chleba, ktorý predáva aj vo vlastnom obchode.

•

PROKOPF – vykonáva zámočnícke a klampiarske práce. Vyrába zábradlia,
schodiská, prístrešky, svetlíky, parapety, posuvné brány a prekrytie bazénov.

Medzi najväčších poľnohospodárov v obci sa radia Pivovarník, Fabian, Bačišin, Miženčík,
ktorí sú v registri zapísaní ako samostatne hospodáriaci roľníci a venujú sa pestovaniu
pšenice, kukurice, maku, zemiakom. SHR Miženčík sa okrem poľnohospodárstva venuje aj
chovu hovädzieho dobytka.
1.14.

Organizačná štruktúra obce

Obec Šarišské Michaľany mala k 31.12.2012 týchto stálych zamestnancov :
•
•

starosta obce – Ing. Vincent Leššo
odborné referentky obecného úradu - Anna Vojtková
Mgr. Ingrid Zubrická
Ing. Zuzana Cervová
• hlavný kontrolór – Ing. Štefan Bujňák
• úsek údržby majetku a verejnej zelene – Stanislav Revák
Marek Verešpej
Pavol Verešpej
Dušan Bujnovský
Orgánmi obce sú :
1) starosta obce : je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom. Jeho funkčné
obdobie sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Medzi jeho hlavné úlohy
patrí zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady
a podpisuje ich uznesenia, vykonáva správu obce, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym
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orgánom. Je štatutárnym orgánom v majetkovo právnych, pracovnoprávnych
a administratívnych vzťahoch obce. Pre dané funkčné obdobie bol za starostu obce
zvolený Ing. Vincent Leššo.
2) prednosta obce : je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta.
Zodpovedá sa za svoju činnosť starostovi. Medzi jeho hlavné úlohy patrí organizácia
práce obecného úradu, zabezpečuje hospodársky a správny chod obecného úradu,
prispieva ku skvalitneniu kvalifikačnej štruktúry zamestnancov, stará sa o ochranu
a hospodárenie s majetkom obce a plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné
zastupiteľstvo a starosta obce. Pre dané volebné obdobie bol za prednostu zvolený
Mgr. Jozef Mačo, ktorý v tejto funkcii zotrval do 31.08.2012.
3) poslanci obecného zastupiteľstva : obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce
zložený z poslancov volených vo voľbách obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov.
Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva končí zložením sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Šarišských
Michaľanoch je zložené z 9 poslancov, menovite : Ing. Vladislav Bajus, Ing.
Magdaléna Bilská, Ján Dugas, Renáta Martoňáková, Ing. Anton Mikloš, Ing. Jaroslav
Palčo, Ing. Stanislav Škop, Mgr. Ján Tchurík, Ing. Marek Zborovjan.
Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány. Poslanci obecného zastupiteľstva zriadili tieto komisie :
• komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež : napomáha pri rozvoji, organizácií
a riešení problémov v daných oblastiach a vytváraní podmienok pre záujmovú,
športovú, kultúrnu činnosť občanov a ochranu kultúrneho dedičstva. Navrhuje
pridelenie prostriedkov z grantového systému pre kultúru a šport, podieľa sa na
príprave a organizácii vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí v obci.
Predseda komisie – Renáta Martoňáková, členovia komisie – Mgr. Ján Tchurík,
Mgr.Jozef Mačo, Branislav Krochmaľ, Mgr. Ivana Palková, Ondrej Kušnirík, Ing.
Peter Zborovjan.
•

komisia finančná, správy obecného majetku a rozvoja obce : vytvára koncepciu
obstarania a nakladania s majetkom s cieľom zabezpečiť efektívne fungovanie
obce. Navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce, prerokováva
a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu, k záverečnému účtu, prijatým úverom, k použitiu
mimorozpočtových peňažných fondov a iné. Predseda komisie – Ing. Stanislav
Škop, členovia komisie – Ing. Jaroslav Palčo, Ján Dugas, Renáta Martoňáková,
Fabian Blizman.

•

komisia pre dopravu, bezpečnosť, životné prostredie a verejný poriadok :
navrhuje pridelenie finančných prostriedkov z grantového fondu pre oblasť
dopravy, životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku. Podieľa sa na
príprave a organizácii aktivít, na získavaní finančných prostriedkov pre obec
v rámci svojej pôsobnosti, posudzuje návrhy občanov a organizácií. Predseda
komisie – Ing. Marek Zborovjan, členovia komisie – JUDr. Anton Dziak, Ján
Kušnirík, Mgr. Lukáš Varhoľ.

•

komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie : prerokováva návrhy
koncepcie rozvoja sociálnych vecí, zdravotníctva a bývania na území obce,
spracováva kritériá poskytovania sociálnych príspevkov, prideľovanie obecných
nájomných bytov. Prerokováva projekty a žiadosti o nenávratný finančný
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príspevok v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva a bývania, vytvára podmienky
pre rozvoj občianskych aktivít v oblasti svojej pôsobnosti (vznik a podpora
fungovania materského centra, prednášky v oblasti zdravej výživy, školenia prvej
pomoci, dobrovoľné darcovstvo krvi). Predseda komisie - Ing. Vladislav Bajus,
členovia komisie - Ing. Magdaléna Bilská, Ing. Stanislav Škop, ml., Peter Bučák
a Ing. Lýdia Kocanová.
•

komisa na ochranu verejného záujmu : vykonáva činnosti podľa zákona
č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov. Predseda komisie - Ing. Stanislav Škop, členovia komisie - Ing.
Jaroslav Palčo a Ján Dugas.

2. Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným ekonomickým nástrojom hospodárenia obce a je
zostavovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdaje (bežný rozpočet), na kapitálové
príjmy a kapitálové výdaje (kapitálový rozpočet) a na finančné operácie.Rozpočet obce
Šarišské Michaľany na rok 2012 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.04.2012 na
základe uznesenia č. XIII – 5/2012 ako prebytkový v celkovej výške 852 718 EUR. Bežný
a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový a finančné operácie boli zostavené ako
schodkové.
V priebehu roka bol rozpočet upravovaný 28 rozpočtovými opatreniami, ktoré schválilo
obecné zastupiteľstvo a 6 rozpočtovými opatreniami, ktoré schválil starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo schválilo tieto rozpočtové opatrenia :
•
•
•

dňa 26.07.2012 uzneseniami č. XV – 8 – 1 /2012 až XV – 8 – 7/2012 rozpočtové
opatrenie č. 1 – č.7
dňa 30.11.2012 uzneseniami č. XVII – 5/2012 až XVII – 5/2012 rozpočtové
opatrenie č. 8 – č. 28
dňa 31.12.2012 rozpočtové opatrenie starostu č. 1 – č. 6

Zmenami rozpočtu sa riešili aktuálne potreby základnej školy s materskou školou
v oblasti normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov, ako aj príjmy a výdaje
obce. Po poslednej zmene bol rozpočet obce prebytkový s celkovou sumou 880 959 EUR.
Prehľad o schválenom, upravenom rozpočte a jeho plnení :
BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
ukazovateľ

schválený rozpočet

upravený
rozpočet

skutočnosť

bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmy RO s právnou
subjektivitou
PRÍJMY SPOLU

1 502 262
198 770

1 534 682
198 770

1 501 569,58
188 421,33

21 962

23 913

37 653,44

1 722 994
397 777
164 000

1 757 365
406 616
159 400

1 727 644,35
371 932,61
120 385,65

bežné výdavky
kapitálové výdavky
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výdavky RO s právnou
subjektivitou
VÝDAVKY SPOLU
schodok (-)/prebytok(+)

874 137
1 435 914
287 080

894 667
1 460 683
296 682

874 031,16
1 366 349,42
361 294,93

BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
ukazovateľ

schválený rozpočet

upravený
rozpočet

skutočnosť

bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmy RO s právnou
subjektivitou
PRÍJMY SPOLU

1 502 262
198 770

1 534 682
198 770

1 501 569,58
188 421,33

21 962

23 913

37 653,44

1 722 994
397 777
164 000

1 757 365
406 616
159 400

1 727 644,35
371 932,61
120 385,65

874 137
1 435 914
287 080

894 667
1 460 683
296 682

874 031,16
1 366 349,42
361 294,93

schválený rozpočet

upravený
rozpočet

skutočnosť

8 713
295 250
-286 537

61 350,36
358 525,88
-297 175,52

bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavky RO s právnou
subjektivitou
VÝDAVKY SPOLU
schodok (-)/prebytok(+)
FINANČNÉ OPERÁCIE
ukazovateľ

8 713
príjmové finančné operácie
výdavkové finančné operácie 295 250
schodok (-)/ prebytok (+)
-286 537

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
ukazovateľ

schválený rozpočet

upravený
rozpočet

skutočnosť

príjmy
výdavky
schodok (-)/ prebytok (+)

1 731 707
1 731 164
543

1 766 078
1 755 933
10 145

1 788 994,71
1 724 875,30
64 119,41

2.1. Plnenie príjmov za rok 2012
2.1.1. Bežné príjmy obce
Do bežného rozpočtu sa započítava výnos dane z príjmov, dane z nehnuteľností, za psa,
za ubytovanie, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za užívanie verejného
priestranstva, príjmy z prenájmu obecného majetku a obecných nájomných bytov, poplatky za
vyhlásenie v rozhlase, za hrobové miesto, za verejné priestranstvo, správne poplatky, poplatky
za porušenie predpisov, príspevok z recyklačného fondu, poplatky a platby za duplicitnú
smetnú nádobu, preddavky na vodné a stočné za nájomné byty, úroky z vkladov, príjmy
z náhrad poistného plnenia, príjmy z výťažkov a lotérií, príjmy z dobropisov, príjmy z
refundačných faktúr za energie za rok 2011 od nájomníkov obecného majetku, granty
a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnutý na prenesený výkon štátnej správy
(matrika, REGOB, civilná ochrana, životné prostredie, voľby), rodinné prídavky, terénna
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sociálna práca, slovensko – poľskú spoluprácu. V porovnaní s rozpočtom po zmenách bežné
príjmy boli splnené na 97,84 %.
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v EUR
1 502 262
1 534 682
1 501 569,58
97,84 %

Podľa hlavnej ekonomickej kategórie bežné príjmy členíme :
Hlavná
kategória

Príjmy celkom

Rozpočet
po
zmenách 2012
v celých €
1 534 682

Skutočnosť
2012
v€
1 501 569,58

100

Daňové príjmy

710 349

676 459,75

95,23

200

Nedaňové príjmy

136 221

140 013,83

102,78

310

Granty a transfery

688 112

685 096

99,56

Príjmy

%
97,84

2.1.2. Kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy obce tvoria finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu na
dobudovanie kanalizácie na ulici Mlynská. V porovnaní s rozpočtom po zmenách, tieto
príjmy boli splnené na 94,79 %.
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v EUR
198 770
198 770
188 421,33
94,79 %

Podľa hlavnej ekonomickej kategórie tieto príjmy delíme :
Kategória

Príjmy

230
320

Príjmy celkom
Kapitálové príjmy
Kapitálové granty a transfery

Rozpočet
po
zmenách 2012
v celých €
198770
0
198770

Skutočnosť
2012
v€
188421,33
0
188421,33

%
94,79
0
94,79

2.1.3. Príjmové finančné operácie
Obec Šarišské Michaľany mala v roku 2012 príjmy z finančných operácií vo výške 8
713 EUR. Išlo o nevyčerpané finančné zdroje z roku 2011 poskytnuté Základnej škole
s materskou školou zo štátneho rozpočtu a tieto finančné prostriedky boli vyčerpané
k 31.03.2012. Tieto príjmy dosiahli 100 % plnenie. Tvorili ich :
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•
•
•

dopravné – 1 550,70 EUR
normatívne finančné prostriedky – 2104,00 EUR
projekt ZŠ – 5058,37 EUR

Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v EUR
8 713
8 713
8 713,07
100 %

V tabuľke sú uvedené príjmy podľa hlavnej ekonomickej kategórie :
Hlavná
kategória

Príjmy

400
500

Príjmy celkom
Príjmy z transakcií s FA a FP
Prijaté úvery, pôžičky a NFV

Rozpočet
po
zmenách 2012
v celých €
8 713
8 713
0

Skutočnosť
2012
v€
8 713,07
8 713,07
0

%
100,00
100,00
0,00

2.2. Plnenie výdavkov za rok 2012
2.2.1. Bežné výdavky obce
V priebehu roka obec vynaložila finančné prostriedky v podobe výdavkov na internet,
údržbu softvéru a počítačovej techniky, mzdy a odvody zamestnancov, energie, pohonné
hmoty, poplatky vynaložené na fungovanie obecného úradu, poplatky bankám a splátky
úrokov, výdavky spojené s činnosťou matriky, zabezpečením a realizáciou volieb, ochranou
pred požiarmi, cestnou dopravou, nakladanie s odpadmi, rozvojom bývania a obce, verejným
osvetlením, bývaním a občianskou vybavenosťou, rekreačnými a športovými službami,
knižnicou, s internetovou stránkou obce a miestnym rozhlasom, na údržbu domu smútku
a jeho okolia. Okrem toho tu patria výdavky súvisiace so zabezpečením rekreačných,
kultúrnych a náboženských akcií, dotácie pre klub dôchodcov, pre deti umiestnené v detskom
domove a výdavky na mzdy a odvody pracovníkov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu,
na poštové a telekomunikačné služby a stravné týchto pracovníkov.
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2012
% čerpania k rozpočtu po zmenách

v celých €
397 777
406 616
371 932,61
91,47 %

Obec v roku 2012 dosiahla skutočné čerpanie bežných výdavkov na 91,47 %
v porovnaní s rozpočtom po zmenách.
V tabuľke sú rozčlenené bežné výdavky podľa programu a hlavnej kategórie :
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Program

01 Administra
tíva

Kategória Výdavky

600
610

620
630
640
650
02 – Správa 600
majetku
obce
630
03 –
600
Ochrana a
bezpečnosť
610
630
04 –
600
Miestne
komunikáci
e
630
05 – Rozvoj 600
obce a
bývania
630
640
06 - ŽP
600
610
620
630
07 –
600
Kultúra a
šport
630
640
08 –
600
Sociálne
služby
610
620
630
640

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
2012
%
2012
v€
v celých €

Bežné výdavky celkom

406 616

371 932,61

91,47

Výdavky celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy ...

196 038
70 328

175 969,73
66 909,67

89,76
95,14

Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Splácanie úrokov a popl. z úverov
Výdavky celkom

28 530
56 206
974
40 000
57 759

27 400,20
52 181,91
767,37
28 710,58
52 208,31

96,04
92,84
78,79
71,78
90,39

Tovary a služby
Výdavky celkom

57 759
2 610

52 208,31
1 800,50

90,39
68,98

Mzdy, platy, služobné príjmy
Tovary a služby
Výdavky celkom

210
2 500
11 600

187,20
1 613,30
8 921,41

89,14
64,53
76,91

Tovary a služby
Výdavky celkom

11 600
7 758

8 921,41
7 751,25

76,91
100

Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Výdavky celkom

5 302
2 456
83 616
19 890
6 882
56 844
31 209

5 295,18
2 456,07
80 851,33
19 890
6 881,70
54 079,63
29 983,06

99,87
100
96,69
100
99,99
95,14
96,07

Tovary a služby
Bežné výdavky
Výdavky celkom

18 109
13 100
15 926

17 410,82
12 572,24
14 447,02

96,14
95,97
90,71

Mzdy, platy, služobné príjmy
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

7 495
2 654
2 777
3 000

7 189,88
2 650,66
2 713,72
1 892,76

95,93
99,87
97,72
63,09
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2.2.2. Kapitálové výdavky obce
Obec v roku 2012 realizovala investičné akcie, zrekonštruovali sa miestne chodníky
a zastávky, vytvorila sa projektová dokumentácia k stavbe komunitného centra, s ktorého
výstavbou sa uvažuje v blízkej budúcnosti. Obec taktiež doplatila zvyšok faktúr za stavebný
dozor vykonávaný pri výstavbe kanalizácie na ulici Mlynská a výmenu teplovodného potrubia
pri základnej škole. Obec splnila plnenie kapitálových výdavkov na 75,52 %.
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2012
% čerpania k rozpočtu po zmenách

v€
164 000
159 400
120 385,65
75,52 %

Členenie výdavkov kapitálového rozpočtu podľa programov a hlavnej ekonomickej
kategórie
Program

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
2012
%
2012
v€
v celých €

Kategóri Výdavky
a

700
04 – Miestne 710
komunikácie
05 – Rozvoj 700
obce a
bývania
710
06 - ŽP
700
710

Kapitálové výdavky celkom
Výdavky celkom
Obstarávanie kapitálových aktív

159 400

120 385,65

75,52

137 805
137 805

98 791,55
98 791,55

71,69
71,69

Výdavky celkom

13 595

13 594,10

99,99

Obstarávanie kapitálových aktív
Výdavky celkom
Obstarávanie kapitálových aktív

13 595
8 000
8 000

13 594,10
8 000
8 000

99,99
100
100

2.2.3. Výdavkové finančné operácie
Obec v rámci finančných operácií uhrádza mesačné splátky úverov pre ŠFRB za obecné
nájomné byty, splátky úveru Zdravá škola a kanalizácie na ulici M. Zeleného. V priebehu
roka jednorázovo splatila úver, ktorý jej bol poskytnutý na dobudovanie kanalizácie na ulici
Mlynská. Obec splnila tieto výdavky vo výške 99,54 %.
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2012
% čerpania k rozpočtu po zmenách

v€
295 250
295 250
293 886,85
99,54 %
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2.3. Zhrnutie príjmov a výdavkov za rok 2012
Splnením bežných príjmov na 97,84 % a bežných výdavkov na 91,47 % obec dosiahla
prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 129 636,97 EUR. V prebytku bežného roku sú
započítané aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v celkovej výške
6 698,66 EUR. Ich použitie prechádza do roku 2013 zapojením cez príjmové finančné
operácie. Ide o nevyčerpané prostriedky Základnej školy s materskou školou, ktoré sa musia
použiť do 31.03.2013 :
•
•

dopravné – 1 855, 20 EUR
normatívne finančné prostriedky – 4 843, 46 EUR

Prebytok bežného rozpočtu po odpočítaní týchto finančných prostriedkov činí sumu 1
122 938,31 EUR. Splnením kapitálových príjmov na 94,79 % a kapitálových výdavkov na
75,52 % obec dosiahla prebytok kapitálového rozpočtu vo výške 308 806,98 EUR.
Splnením príjmových finančných operácií na 100 % a výdavkových finančných operácií na
99,54 % obec dosiahla schodok v sume 285 173,78 EUR. Celkovo obec dosiahla za rok
prebytkový rozpočet v sume 1 153 270,17 EUR.
Po zapojení rozpočtovej organizácie obec dosiahla príjmy z bežného a kapitálového
rozpočtu vo výške 1 727 644,35 EUR, čo je v porovnaní s rozpočtom po zmenách 98,31 %
plnenie a výdaje z bežného a kapitálového rozpočtu činili sumu 1 366 349,42 EUR, čo
predstavuje 93,54 % plnenie rozpočtu. Z bežného a kapitálového rozpočtu tak bol dosiahnutý
prebytok 361 294,93 EUR. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie. Po ich zapojení, obec
spolu s rozpočtovou organizáciou tak dosiahla celkové príjmy vo výške 1 788 994,71 EUR,
čím splnila plnenie rozpočtu na 101,29 %. Celkové výdaje činili sumu 1724875,30 EUR, čím
ich plnenie bolo splnené na 98,23 %. Obec tak dosiahla prebytok 64 119,41 EUR.
2.4. Plán rozpočtu na roky 2013 – 2015
Plán príjmov obce na roky 2013 – 2015 :

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2012
1 698 703,98

Plán na rok Plán na
2013
2014
1 588 972
1 633 158

1 501 569,58
188 421,33
8 713,07

1 588 972
0
0

rok Plán na
2015
1 686 713

1 633 158
0
0

1 686 713
0
0

rok Plán na
2014
693 702

rok Plán na
2015
700 791

rok

Plán výdajov obce na roky 2013 – 2015 :

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2012
786 205,11

Plán na
2013
694 506

371 932,61
120 385,65

353 313
253 100

365 402
250 000

375 491
247 000

293 886,85

88 093

78 300

78 300

rok
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia
Rozpočet
po Skutočnosť
zmenách 2012
k 31.12.2012
v celých €
v€

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO
Rozpočet obce za rok 2012

1 766 078

1 788 994,71

1 534 682
198 770
8 713
23 913
1 755 933

1 501 569,58
188 421,33
8 713,07
90 290,73
1 724 875,30

406 616
159 400
295 250
894 667
10 145

371 932,61
120 385,65
293 886,85
938 670,19
64 119,41

Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prebytok
rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3 písmena a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. po skončení roka
neprepadá, ale je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.
Prípadný schodok rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3 písmena a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
obec uhrádza predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo
z návratných zdrojov financovania. V zmysle tohto zákona sa z prebytku podľa tohto zákona
§ 16 ods. 6 vylučujú nevyčerpané prostriedky poskytnuté v roku 2012 zo štátneho rozpočtu
účelovo určené na bežné výdavky základnej školy, ktoré sa môžu vyčerpať do 31.03.2013
v sume 6 698,66 EUR, pričom 1 855,20 EUR tvorí dopravné a 4 843,46 EUR sú normatívne
finančné prostriedky.
Po vylúčení týchto nevyčerpaných finančných prostriedkov obec dosiahla za rok 2012
prebytok vo výške 354 596,27 EUR a o použití tohto prebytku rozhodne obecné
zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu.

4. Bilancia aktív a pasív
4.1. Majetok obce
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2011

Skutočnosť
k 31.12.2012

Rozdiel
(r.2012
r.2011)

Majetok spolu

6 743 208

6 764 701,86 21 493,86

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

6 421 191

6 473 777,26

52 586,26

18 865
5 865 776
536 550
306 108

18 511, 64
5 918 716,08
536 549,54
282 876,36

-353,36
52 940,08
-0,46
-23 231,64

305
127 193

449,28
80 989,58

144,28
-46203,42

–
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Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci

0
48 618
129 992
0
0

0
24 093,05
177 344,45
0
0

0
-24 524,95
47 352,45
0
0

krát.
Časové rozlíšenie

15 909

8 048,24

-7 860,76

Obec Šarišské Michaľany k 31.12.2012 vykazovala majetok v zostatkovej cene vo
výške 6 764 701,86 EUR, čo je oproti roku 2011 nárast o 21 493,86 EUR. Navýšenie mohlo
nastať aj tým, že obec zaradila do dlhodobého nehmotného majetku územný plán rozvoja
obce, rekonštrukciu chodníkov zaradila na účet obstarania dlhodobého majetku a zaradila aj
novoobjavené pozemky pri inventarizácii reprodukčnou obstarávacou cenou. Pokles vznikol
mesačnými odpismi. Zásoby oproti roku 2011 narástli, lebo na sklade zostali nevydané
smetné nádoby. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy tvorí majetok odpisovaný
majetok zverený do správy základnej školy a transfery zo štátneho rozpočtu. Krátkodobé
pohľadávky tvoria dobropisy sume 7 729,25 EUR, pohľadávky z nedaňových príjmov po
odpočítaní opravných položiek v sume 9 376,43 EUR a z pohľadávky z daňových príjmov po
odpočítaní opravných položiek v sume 5 609,59 EUR a pohľadávka voči MPCI za platy
asistentov. Finančné účty tvorí zostatok v pokladnici obce k 31.12.2012 vo výške 1 301 EUR
a na bežných účtoch vo výške 176 043,45 EUR. Ku koncu roka 2012 obec eviduje
nezaplatené nájomné v sume 4 153,53 EUR a predplatné na rok 2013 v čiastke 3 894,71 EUR.
4.2. Vlastné imanie a záväzky
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2011

Skutočnosť
Rozdiel
k 31.12.2012 (r.2012
r.2011)

Vlastné imanie a záväzky spolu

6 743 208

6 746 701,86 3 493,86

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

2 749 515

2 956 090,11

206 575,11

0
0
2 749 515
2 144 142

0
0
2 956 090,11
1 890 025,72

0
0
206 575,11
-254 116,28

15 775
1 976
1 613 225
111 511
401 655
1 849 551

63 013,93
0
1 559 676,17
104 170,43
163 165,19
1 918 586,03

47 238,93
-1 976
-53 548,83
-7 340,57
-238 489,81
69 035,03

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

–

Vlastné imanie obce predstavuje sumu 2 956 090,11 EUR a je tvorené
nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov v čiastke 2 919 797,03 EUR
a výsledkom hospodárenia za bežné účtovné obdobie. Za rok 2012 bol dosiahnutý prebytok
36 293,08 EUR.
Záväzky vo výške 1 890 025,72 EUR sú tvorené rezervami, zúčtovaním transferov
medzi subjektmi verejnej správy, dlhodobými a krátkodobými záväzkami, bankovými úvermi
a časovým rozlíšením. Rezervy vo výške 42 023 EUR sú vytvorené na prípadnú pokutu od
NKÚ a na prebiehajúce súdne spory. Krátkodobé rezervy v čiastke 20 990,93 EUR sú
vytvorené na nevyčerpanú dovolenku z roku 2012 a na poistné na nevyčerpanú dovolenku
z roku 2012, na audit za rok 2012, na vyúčtovanie nájomných bytov a energií. Dlhodobé
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záväzky pozostávajú z úverov od ŠFRB, ktoré boli poskytnuté na výstavbu obecných
nájomných bytov a dlžná čiastka k 31.12.2012 predstavuje sumu 1 559 357,58 EUR. Záväzky
zo sociálneho fondu sú vo výške 318,59 EUR. Krátkodobé záväzky sú tvorené neuhradenými
dodávateľskými faktúrami v sume 6 581,30 EUR, finančnou zábezpekou, mzdovým
depozitárom a inými záväzkami vo výške 97 379,33 EUR. Obec k 31.12.2012 eviduje aj
záväzok voči zamestnancom, ktorý vyplýva z predpisu zúčtovania stravných lístkov.
Bankové úvery sú samostatným druhom záväzku a zostatok istín je 163 165,19 EUR.
Ide o úver poskytnutý na vybudovanie kanalizácie na ul. M. Zeleného v sume 153 372,45
EUR a čiastku 9 792,74 EUR tvorí úver poskytnutý v rámci projektu Zdravá škola, ktorý obec
splatí v máji 2013.
Súčasťou vlastného imania a záväzkov sú aj účty časového rozlíšenia, kde v rámci
výnosov budúcich období sa účtuje o predpise úrokov za december 2012, ktoré sú splatné
v januári 2013 a o majetku nadobudnutom z cudzích zdrojov (NFP), ktorý je postupne
znižovaný o výšku odpisov prislúchajúcich k tomuto majetku v súlade s postupmi účtovania.
Ide o tento majetok :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

budova 20, 29, 16 b. j.
Iveco požiarne auto
cesta k 16 b. j.
cesta k škôlke Šariš
majetok ZŠ – cudzí
projekt ZŠ
projekt kanalizácia
projekt bezbariérový vstup
vopred zaplatené školné
dopredu zaplatené nájomné

4.3. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
Podľa § 17 ods.6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
môže obec a vyšší územný celok použiť návratné zdroje financovania iba na úhradu
kapitálových výdavkov. No tieto návratné zdroje financovania môže obec a vyšší územný
celok prijať iba ak :
• celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom do celkovej sumy dlhu obce sa
nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov
a z úverov poskytnutých ŠFRB na výstavbu obecných bytov. V roku 2011 obec
dosiahla skutočné bežné príjmy 1 477 733,79 EUR a 60 % z toho činí 886 640,27
EUR, čím sa celková suma dlhu obce neprekročila. Dlh obce vo forme nezaplatenej
istiny úverov v roku 2012 bol 163 165,19 EUR a vo forme zaplatených úrokov 12
006 EUR. Obec v roku 2013 zaplatí na úrokoch 4 895 EUR.
• suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov
neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy v roku 2011 boli v sume 1 477 733,79 EUR a 25% týchto
príjmov činí 369 433,44 EUR. Obec v roku 2012 zaplatila ročné istiny úverov vo
výške 111 797,31 EUR a úrokov vo výške 29 099,49 EUR, čím neprekročila
zákonom stanovený limit.
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov
Obec eviduje k 31.12.2012 tieto pohľadávky :
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2011

Stav
k 31.12 2012

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

3 094,20
48 562,80

9 714,53
44 440,62

Záväzky

Stav
k 31.12 2011

Stav
k 31.12 2012

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

1 724 736
0

1 663 846,60
0

Zostatok záväzkov k 31.12.2012 sa člení :

6. Výsledok hospodárenia
Celkové náklady obce v roku 2012 dosiahli výšku 1 098 136,58 EUR a výnosy 1 134
429,66 EUR. Štruktúra nákladov a výnosov je uvedená v tabuľke.
V porovnaní s rokom 2011 došlo k celkovému poklesu nákladov o 4 036,42 EUR.
Zníženie nákladov sa prejavilo v platbách za nakupovaný materiál, v službách, v osobných
a finančných nákladoch a v nákladoch na transfery. Naopak zvýšenie nákladov sa prejavilo
v zaplatených daniach a poplatkoch, vo vynaložených nákladoch na prevádzkovú činnosť,
v zvýšených odpisoch.
Výnosy z roku 2012 boli zúčtované v celkovej výške 1 134 429,66 EUR. V porovnaní
s rokom 2011 došlo k nárastu výnosov o 81 247,66 EUR. Výrazné zvýšenie zaznamenala
obec z tržieb za poskytnuté služby, ktoré dostáva vo forme preddavkov od nájomníkov
obecných bytov, z ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti a zo zúčtovania vytvorených
rezerv. Pokles výnosov zaznamenala v oblasti daňových výnosov a poplatkov a výnosov
z transferov.
Celkovo obec Šarišské Michaľany za rok 2012 dosiahla kladný výsledok hospodárenia
v sume 36 293,08 EUR, ktorý bol zaúčtovaný začiatkom roka 2013 preúčtovaný na účet 428 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2011

Skutočnosť
k 31.12.2012

Rozdiel
(r.2012
r.2011)

Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady

1 102 173
72 661
113 321
178 806
8
3 113

1 098 136,58
69 541,19
74 869,57
153 580,29
1 574,57
15 606,57

-4 036,42
-3 119,81
-38 451,43
-25 225,71
1 566,57
12 493,57

376 612

473 074

96 462

55 165
0

36 917,17
0

-18 247,83
0

–
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58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Výsledok hospodárenia
/ + kladný VH, - záporný
VH/

302 469

272 950,84

-29 518,16

18
1 053 182
0

22,38
4,38
1 134 429,66 81 247,66
22 332,90
22 332,90

0

0

0

0
714 347

0
684 072,72

0
-30 274,28

133 276
0

238 114,23
12 650,73

104 838,23
12 650,73

99
0
205 460

120,30
0
177 138,78

21,30
0
-28 321,22

- 48 991

36 293,08

7. Ostatné dôležité informácie
Obec Šarišské Michaľany v roku 2012 postupovala podľa schválených interných
smerníc :
•
•
•
•
•

obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
oceňovanie, evidencia, účtovanie zásob
zásady účtovania časového rozlíšenia nákladov a výnosov, zásady tvorby,
použitia a zúčtovania rezerv a opravných položiek
predpis o evidovaní, účtovaní a odpisovaní majetku
predpis pre vykonanie inventarizácie

Účtovníctvo obce bolo vedené ako podvojné účtovníctvo obce s využitím programu od
firmy IFOSOFT Prešov.
Obec Šarišské Michaľany zostavovala tieto výkazy :
•
•
•
•

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostavený za
príslušné štvrťroky (FIN 1-04)
Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy
(FIN 2 -04)
Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov
subjektu verejnej správy (FIN 7-04)
Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom
prenájme subjektu verejnej správy (FIN 6-04)
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•
•
•

Súvaha k 31.12.2012
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2012

Obec v roku 2012 neposkytla žiadne záruky svojim majetkom a nevykonávala žiadnu
podnikateľskú činnosť.
7.1. Prijaté granty a transfery
Obec v roku 2012 prijala zo štátneho rozpočtu tieto granty a transfery :
• matrika ..................................................................................... ….4 779,25 EUR
• náhrady rodinných prídavkov .................................................. ….2 115,58 EUR
• civilná ochrana ....................................................................... ….....187,20 EUR
• životné prostredie ...............................................................................82,13 EUR
• REGOB ........................................................................................... 920,04 EUR
• voľby do NRSR ............................................................................ 2 162,38 EUR
• SR – PL spolupráca .......................................................................4 920,40 EUR
• terénna sociálna práca ............................................................ …..7 381,10 EUR
• GRANTY (KŠÚ, vzdelávacie poukazy, dopravné) ..................593 463,00 EUR
• UPSVaR (strava,MŠ,škol.potreby, soc.znevýhod.prostredie).....69 084,92 EUR
SPOLU ......................................................................................... …..685 096 EUR
V rámci kapitálového rozpočtu obec prijala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
v sume 188 421,33 EUR. Bola to platba týkajúca sa vybudovania kanalizácie. Z roku 2011 sa
do roku 2012 presunuli nevyčerpané finančné prostriedky v sume 8 713,07 EUR. Sú to
finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté základnej škole zo štátneho rozpočtu a tá ich
mohla využiť do 31.03.2012.
7.2. Poskytnuté dotácie
VZN č.44/2004 o poskytovaní dotácií vraví, že obec môže poskytovať dotácie
právnickým osobám na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme, v prospech rozvoja
obce alebo právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú trvalý pobyt alebo
sídlo na území obce, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania
a zamestnanosti.
Dotácie boli poskytnuté týmto žiadateľom :
•
•
•
•
•
•

futbalový klub .....................................................................................4 192,05 EUR
DOMKA ................................................................................................650,00 EUR
stolný tenis ..........................................................................................2 000,00 EUR
športovo strelecký klub .......................................................................2 000,00 EUR
Klub dôchodcov ..................................................................................3 000,00 EUR
GRANTY (folkór) ..................................................................................730,19 EUR

Na základe zásad o prideľovaní jednorazových dávok sociálnej pomoci pre obyvateľov
obce na základe podanej žiadosti a jej následným schválením členmi komisie pre sociálne
veci, zdravotníctvo a bývanie bolo v roku 2012 pridelených 10 jednorazových dávok
v hmotnej núdzi v celkovej sume 1 892,76 EUR.
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8. Záver
Táto výročná správa sa zostavuje za účtovné od 01.01.2012 do 31.12.2012. Účtovná
závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Prešove
v zákonom stanovenom termíne.
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