Zápisnica
zo zasadnutia Finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce
pri Obecnom zastupiteľstve v Šarišských Michaľanoch - 3/2020
Dátum zasadnutia :
Čas zasadnutia od :
Miesto zasadnnutia :

15.04.2020
18:00 hod.
verejné priestranstvo pred nákupným strediskom

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: 1
Zasadnutia sa zúčastnili 8 členovia komisie, čím je komisia uznášaniaschopná.
Program :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Multifunkčné ihrisko v obci Šarišské Michaľany – kontrola realizácie
Vnútro blokový priestor Michalská –Pod Lesíkom –návrhy rekonštrukcie
Záver

K bodu 1 :

Otvorenie

Stretnutie poslancov OZ / stretnutie finančnej komisie sa konalo na verejnom priestranstve pred
nákupným strediskom za dodržania hygienických opatrení (vzájomné odstupy, rúška, bez podávania
rúk), ktoré majú obmedziť šírenie nákazy COVID-19. Stretnutie finančnej komisie mimo zasadačky
OCÚ bolo zvolané nielen kvôli mimoriadnej situácie spojenej s COVID-19, ale aj na žiadosť
viacerých poslancov a členov FK súvisiace s realizáciou multifunkčného ihriska v obci.

K bodu 2 :

Multifunkčné ihrisko v obci Šarišské Michaľany – kontrola realizácie

Členovia FK pri fyzickej obhliadke stavby „Multifunkčné ihrisko v Šarišských Michaľanoch“, ktorá
je vo fáze realizácie identifikovali viacero zmien oproti pôvodnej projektovej dokumentácií, ktorá
bola súčasťou VO na výber zhotoviteľa stavby, ako aj podklad pre žiadosti o nenávratné finančné
prostriedky. FK akceptuje určité zmeny v materiáloch a vyhotovení, ktoré súvisia s technickým
vývojom a takto vylepšujú stavbu oproti pôvodnému projektu. Členovia FK sa však nestotožňujú so
zmenou samotného povrchu multifunkčného ihriska, ktorý mení účel a využiteľnosť plochy oproti
pôvodnému zámeru. S celkovým prevedením prác je FK spokojná odhliadnuc od vyššie uvedeného.
Po vzájomnej diskusií sa členovia FK dohodli, že najlepším riešením bude zvolať mimoriadne
zasadnutie OZ z iniciatívy poslancov, kde bude oficiálny priestor na vykonzultovanie prevedených
zmien, ich oprávnenosti a prijatie ďalších krokov, ktoré povedú k vyriešeniu vzniknutého nesúladu.

FK odporúča poslancom OZ, aby požiadali v súlade so zákonom o obecnom zriadení
a rokovacím poriadkom OZ o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
---K bodu 3 : Vnútro blokový priestor Michalská –Pod Lesíkom –návrhy rekonštrukcie

Členovia FK v rámci svojho stretnutia v teréne zašli aj na neďaleké priestranstvo medzi blokmi
lemované ulicami Michalská a Pod Lesíkom. Uvedený priestor plánuje obec zrenovovať, zatraktívniť
a poskytnúť tak obyvateľom príjemnejšie prostredie pre život. Rekonštrukcia by mala byť
financovaná z európskych fondov. Pre úspešné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je
potrebná technická príprava, projektová dokumentácia a povolenia. V rámci prípravy projektovej
dokumentácie boli predložené variantné riešenia daného priestoru a členovia FK priamo v teréne
hodnotili, aký variant by mohol byť najvhodnejší. Následne bude pokračovať príprava vizualizácie
navrhovaných riešení a ďalšia technická príprava.
FK berie na vedomie
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
--K bodu 4 :

Záver

Zasadnutie FK bolo ukončené rozídením sa je členov o 19:00 hod

Mgr. Ondrej Kušnirík
predseda komisie

