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

02.12.2019
18:00 hod.
Obecný úrad Šarišské Michaľany

Prítomní : 9 (podľa prezenčnej listiny)
Ospravedlnení: 0
Zasadnutia sa zúčastnili 9 členovia komisie, čím je komisia uznášaniaschopná.
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Plnenie rozpočtu obce k 30.09.2019
Konsolidovaná výročná správa obce Šarišské Michaľany za rok 2018
Návrh na úpravu rozpočtu obce Šarišské Michaľany – rozpočtové opatrenie č.36 až č.48
Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č.02 až 04
Majetkové prevody - DANMARK-MN, s.r.o.– navigačná tabuľa – nájom
Majetkové prevody – zriadenie vecného bremená „Šarišské Michaľany – výstavba TS,
úprava časti NN“ v prospech Východoslovenská distribučná, a.s.
8. Informatívna správa o majetkovoprávnom vysporiadaní záberu pozemkov pre novú MK
9. Žiadosť OŠFK – poskytnutie finančných prostriedkov
10. Návrh nájomnej zmluvy – športový areál
11. Diskusia
12. Záver

K bodu 1 :

Otvorenie

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie, ktorý privítal členov na 10. zasadnutí finančnej
komisie (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. V úvode zasadnutia FK dostal slovo občan,
ktorý prezentoval FK požiadavku na odkúpenie časti pozemkov vedľa bytového domu za areálom
BeFi, a to za účelom vybudovania objektu (cca 1,5 x 5 m drevostavba), ktorý bude slúžiť ako
úložný priestor pre obyvateľov bytového domu. Občan požaduje stanovisko FK, či je vôbec záujem
predať časť obecného pozemku na prezentovaný účel, akú cenu obec navrhne a pod. Diskutovalo sa
o možnostiach riešenia danej požiadavky. FK sa dohodla, že o danej veci bude rokovať na ďalšom
zasadnutí.

K bodu 2 :

Plnenie rozpočtu obce k 30.09.2019

Prednosta OCÚ priblížil členom FK čerpanie jednotlivých položiek rozpočtu k 30.09.2019 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, ktoré bude ešte nutné
realizovať.

Prebytok podľa §10, ods.3, písm. a),b) po vylúčení účelových prostriedkov: -10 912,65. Je
predpoklad, že za rok 2019 sa nebude realizovať odvod do rezervného fondu z dôvodu mínusového
prebytku hospodárenia.
FK berie na vedomie plnenie rozpočtu obce
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
----

K bodu 3 : Konsolidovaná výročná správa obce Šarišské Michaľany za rok 2018

Členovia FK boli oboznámení s textom spracovanej konsolidovanej výročnej správy obce.
Nezávislý audítor v Správe nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
konštatuje, že konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej
finančnej situácie k 31. decembru 2018 a konsolidovaného výsledku hospodárenia podľa zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
FK berie na vedomie
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
---

K bodu 4 :

Návrh na úpravu rozpočtu obce Šarišské Michaľany – rozpočtové opatrenie
č.36 až č.48

RO č. 36
Obec sa zapojila do projektov UPSVaR o zamestnanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
a v rámci §51 a 54 zamestnala 5 občanov obce. V rámci projektu MOPS sa zamestnali 4 obyvatelia.
Finančné prostriedky pokrývajú ich cenu práce, nákup pracovného oblečenia a pomôcok aj výdavky
súvisiace so stravovaním.
RO č. 36 sa presúvajú prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s činnosťou MOPS.
RO č. 37
Dotácia pre ZUŠ
Na základe schváleného VZN č. 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre
zriaďovateľa súkromnej základnej umeleckej školy na kalendárny rok 2019 zo dňa 14.12.2018 bola
výška dotácie pre ZUŠ schválená vo výške 71 720 EUR. Pri zostavovaní rozpočtu na roky 20192021 ešte nebola vyčíslená presne výška dotácie a v návrhu rozpočtu bola uvedená suma platná pre
rok 2018. Preto je potrebné navýšiť sumu o 7 200 EUR. Prebehla diskusia o aktuálnej situácií

týkajúcej sa financovania ZUŠ, o finančných možnostiach obce na vyhovenie požiadavkám
zriaďovateľa ZUŠ. Obec momentálne nedisponuje voľnou rezervou na ďalšie navýšenie dotácie.
Dotácia pre opatrovateľskú službu
Obec je povinná pre svojich občanov na základe žiadosti poskytovať sociálnu pomoc. Obec má
uzatvorené zmluvy s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, na základe ktorých je
povinná platiť stanovený finančný príspevok určený na prevádzku. Keďže občanov odkázaných na
sociálnu pomoc pribúda, obci sa zvýšili aj výdavky a preto je potrebné danú položku navýšiť o 7
000 EUR. Táto suma bude presunutá z položky platov určených na opatrovateľky.
RO č. 37 sa presúvajú prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s činnosťou ZUŠ
a opatrovateľskej služby.
RO č. 38
Činnosť OZ
Pri spracovávaní návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021 v programe 1.2 – obecné zastupiteľstvo boli
schválené finančné prostriedky určené na odmeny poslancov, členov komisií a ich odvodov do
poisťovní podľa predchádzajúcich platných zásad odmeňovania. Vzhľadom na to, že zásady
odmeňovania boli aktualizované, je potrebné upraviť rozpočtovú sumu.
Dohody o vykonaní práce
V priebehu roka obec zamestnávala na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti alebo
dohodu o brigádnickej práci študenta ľudí, ktorí pre obec zabezpečovali práce spojené s bežným
chodom a činnosťami obce. Prebehla diskusia o aktuálnom nedostatku pracovnej sily v rámci VPP.
Situácia môže byť čiastočne spôsobená aj nastavením podmienok výziev UPSVaR. Z daného
dôvodu bolo potrebné zamestnávať formou DoVP pracovníkov na zabezpečenie nutných prác
a činnosti.
RO č. 38 sa presúvajú prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s činnosťou obecného
zastupiteľstva a DoVP.
RO č.39
ZŠ realizuje rozsiahlu rekonštrukciu hygienických zariadení vo svojich priestoroch. Na základe
vysúťažených podkladov sa celá investícia odhaduje na 30 989 EUR. Tieto finančné prostriedky
budú hradené z rezervného fondu ZŠ.
Základná škola si dala taktiež vypracovať externou firmou súťažné podklady na realizáciu zákaziek
s nízkou hodnotou, ktoré budú realizované v ďalšom období.
RO č. 39 sa presúvajú prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s výdavkami ZŠ.
RO č.40
V rámci výjazdového rokovania vlády na východe Slovenska obec získala 6 000 EUR na vybavenie
kotolne športovým vybavením. Okrem toho z predaja pozemkov získala sumu 54 EUR. Tieto
finančné prostriedky sa premietnu do nákupu športového vybavenia a všeobecného materiálu do
knižnice. Vybavenie, ktoré bude získané je možné použiť aj v telocvični ZŠ, nie je účelovo viazané
iba na užívanie v zrekonštruovanej kotolni.

RO č. 40 sa presúvajú získané prostriedky na nákup športového vybavenia a vybavenia do
knižnice.
RO č.41
Obec zabezpečila informačné stĺpiky pre zlepšenie informovanosti, pre lepší prehľad o uliciach a
objektoch nachádzajúcich sa v obci. Na základe vypracovanej cenovej ponuky v sume 2 689 EUR
pristupuje k montáži informačných stĺpikov a tabuliek v počte 24 ks. Požiadavka vznikla už
v minulosti a to za účelom zlepšenia orientácie v obci najmä pre návštevníkov. FK v tejto súvislosti
všeobecne požiadala prednostu OCÚ o zasielanie informácie resp. zámeru ešte pred jeho
zrealizovaním, aby sa najprv investícia rozpočtovo opatrila a až následne obstarala.
RO č. 41 sa presúvajú prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s obstaraním informačných
stĺpikov.
RO č.42
Obec plánuje vypracovať projektovú dokumentáciu potrebnú k rekonštrukcii požiarnej zbrojnice,
zrekonštruovať obecný športový klub, vybudovať BG žľaby na ulici Mlynská, realizovať výmenu
okien a dverí v budove nákupného strediska a zabezpečiť samostatné vykurovanie v priestoroch
lekárne. Táto suma sa celkovo odhaduje na 43 701 EUR. Tieto finančné prostriedky budú hradené z
rezervného fondu. FK v súvislosti s rekonštruovaním obecného športového klubu diskutovala
o podpísaní zaslanej zmluvy na poskytnutie dotácie z PSK. Obci bola pridelená suma 20 000 EUR
zo strany PSK, čo vzhľadom k celkovej investícií predstavuje vyše 70% spolufinancovanie, zo
strany obce, čo FK nepovažuje za výhodné. Navrhuje sa počkať na zmenu podmienok
poskytovania dotácií PSK a žiadosť podať opätovne budúci rok. Prebehla diskusia aj o ďalších
investíciách, ktoré sú súčasťou tohto RO.
RO č. 42 sa presúvajú prostriedky z RF na úhradu nákladov : PD požiarna zbrojnica, rekonštrukcia
tribúny, BG žľaby, nákupné stredisko – okná, dvere, vykurovanie lekáreň.
RO č.43
Na základe žiadosti o navýšení nákladov na zamestnanca za obdobie 10-12/2019 doručenej od
rozpočtovej organizácie dochádza k navýšeniu bežných výdavkov na stredisku materská škola a
školský klub detí o 5 211 EUR.
RO č. 43 sa presúvajú prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s nákladmi na zamestnancov ZŠ.
Zdržal sa :

1

RO č.44
Na základe reálneho vynakladania prostriedkov je potrebné v rámci rozpočtu presunúť na niektoré
položky bežného rozpočtu časť prostriedkov, a to napr. na : oplotenie ZŠ, údržba a oprava ciest,
folklórny súbor, prevádzkové stroje a pod...
V tejto súvislosti FK upozornila na potrebu schválenia rozpočtového opatrenia a až následného
vynakladania prostriedkov z dôvodu prehľadnosti a korektnosti. FK diskutovala v krátkosti aj
o témach, ktoré sa týkajú daného RO, ako napr. navýšenie poplatku za uloženie komunálneho
odpadu, s tým súvisiace problémy so separovaním odpadov a pod.
RO č. 44 sa presúvajú prostriedky na úhradu a dofinancovanie jednotlivých položiek výdajovej
časti bežného rozpočtu.

RO č.45
Finančné prostriedky predstavujú zvýšené náklady na mzdy a odvody do poisťovní v zmysle
ustanovenia zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe novely č.318/2018 Z. z na
rok 2019.
RO č. 45 sa presúvajú prostriedky na úhradu personálnych nákladov.
RO č.46
Základná škola zaobstaráva do školskej jedálne plynový kotol a elektrickú panvicu celkovo v sume
12 372 EUR.
RO č. 45 sa presúvajú prostriedky na úhradu nákladov ZŠ.
FK odporúča schváliť RO č. 36 až 46
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
-----

RO č.47
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 je uvedené aj spracovanie projektovej dokumentácie pre
DSP a DRS KOTOLŇA – stavebná úprava bývalej blokovej kotolne na športové účely – telocvičňa.
PHZ predmetu zákazky predstavuje 15 000 EUR.
Starosta poukázal na schválený plán investičných akcií na rok 2019, kde poslanci OZ schválili ako
prioritu aj prestavbu budovy bývalej kotolne na telocvičňu resp. športovisko. Členovia FK súhlasia
s rekonštrukciou danej budovy, ale nesúlad nastal pri určení zámeru danej budovy. Diskutovalo sa
o možnosti prestavby na polyfunkčný objekt, aby sa daná budova mohla využiť nielen na
športovanie, ale aj na iné účely, napr. spoločenské zhromaždenia.
FK neodporúča schváliť RO č. 47
Hlasovanie :
Za :
0
Proti :
7
Zdržal sa :
2

RO č.48
Téma kúpy budovy bývalého kina rezonuje na zasadnutiach FK a OZ už od začiatku roku 2019.
Starosta obce poukázal na získané dotácie z externých zdrojov a premietol to do vzťahu k budove
kina. Získaná suma z externých zdrojov prevyšuje náklady na kúpu budovy bývalého kina. Bola
otvorená otázka v zmysle posledného uznesenia OZ v tejto veci, a teda členovia FK sa pýtali na
získané vyjadrenia od správcov inžinierskych sietí vo vzťahu k možnosti pripojenia a úspešnej
kolaudácie budúcej stavby. FK na hrubo kalkulovala výdavky, ktoré by bolo potrebné vynaložiť

na sfunkčnenie budovy. Opätovne sa diskutovalo o investičných zámeroch obce, o ujasnení priorít,
o potrebe kultúrneho domu v obci a o možnostiach, ktoré sú pre obec aktuálne.
Obec plánuje kúpu kina v hodnote 60 000 EUR.
FK neodporúča schváliť RO č. 48
Hlasovanie :
Za :
2
Proti :
6
Zdržal sa :
1

K bodu 5 : Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č.02 až 04
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Michaľanoch uznesením č. V-6-2/2015 zo dňa 14.5.2015
schválilo v súlade s § 11 ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starostovi
obce právo vykonávať zmeny rozpočtu v definovanom rozsahu. Na základe citovaného uznesenia
boli zrealizované presuny finančných prostriedkov súvisiace s financovaním ZŠ, rozdelením
finančných prostriedkov získaných z činnosti obce a zo štátneho rozpočtu podľa potreby na
jednotlivé časti výdavkov rozpočtu.
FK berie na vedomie RO starostu obce č. 2 - 4
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
-----

K bodu 6: Majetkové prevody - DANMARK-MN, s.r.o.– navigačná tabuľa – nájom

Na obecný úrad bola dňa 28.08.2019 doručená Žiadosť o prenájom a povolenie na umiestnenie
obojstrannej navigačnej tabule od spoločnosti DANMSRK-MN, s.r.o. na stĺp verejného osvetlenia
na Prešovskej ulici pre Lekáreň Marko. Stĺp verejného osvetlenia je majetkom obce Šarišské
Michaľany. Umiestnenie 1 ks obojstrannej navigačnej tabule o výmere 0,42 m2 (0,70 m x 0,60 m),
zhotovenej z plechu s nápisom „Lekáreň Marko so šípkou 50m“, ktorá má byť upútavkou s
nasmerovaním na lekáreň, ktorá poskytuje služby pre obyvateľov obce.
FK v krátkosti zhodnotila potrebu lekárne v obci a oboznámila sa s postupom prenajímania
obecného majetku na účely umiestnenia reklamnej tabule.
FK odporúča schváliť
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
-----

K bodu 7: Majetkové prevody – zriadenie vecného bremená „Šarišské Michaľany – výstavba
TS, úprava časti NN“ v prospech Východoslovenská distribučná, a.s.

Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu. Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) poskytuje za
zriadenie vecného bremena Obci Šarišské Michaľany jednorazovú náhradu a náhradu za
obmedzenie užívania nehnuteľnosti spolu vo výške 4 530 EUR dohodnutú v súlade so zákonom č.
18/1996 Z.z. o cenách a čl. 2.4. Zmluvy o uzavretí budúcej zmluve č. 1307/4010/2016 (ZoBZ).
V súlade s ustanovením § 151n Občianskeho zákonníka sa zmluvou zriaďuje vecné bremeno v
prospech VSD, a.s. a spočíva v povinnosti vlastníka strpieť umiestnenie elektroenergetického
zariadenia na parcele reg. C KN č. 520/3, 146/97, 146/265, 146/266, 146/267, 192/2 a 192/3 v
rozsahu Geometrického plánu č. 110/2017, 112/2007 a 114/2017 podľa výkazu výmer príslušného
geometrického plánu.
FK v krátkosti zhodnotila spôsob výpočtu ceny za zriadenia vecného bremena a členovia boli
oboznámení s celkovým vývojom situácie súvisiacej s daným úsekom vedenia NN.
FK odporúča schváliť
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
-----

K bodu 8: Informatívna správa o majetkovoprávnom vysporiadaní záberu pozemkov pre
novú MK

Podľa platného územného plánu obce Šarišské Michaľany je lokalita Západ určená pre funkčné
využitie -vidiecka obytná zástavba, nízkopodlažná - prípustné funkčné využitie plôch je bývanie a
rekreačné bývanie v rodinných domoch, chatách a chalupách.... Zo strany obyvateľov obce Šarišské
Michaľany je zvýšený záujem o výstavbu rodinných domov v uvedenej lokalite. Podmienkou pre
získavanie budúcich stavebných povolení na výstavbu rodinných domov (stavebné konanie) je
prístupová miestna komunikácia k jednotlivým pozemkom, čo je podmienené majetkovoprávnym
vysporiadaním pozemkov pre miestnu komunikáciu s následným územno-stavebným konaním.
Dotknutí vlastníci pozemkov boli pozvaní na stretnutie, kde im boli prezentované možnosti
trasovania zamýšľanej miestnej komunikácie k novej zástavbe rodinných domov. Na základe
záverov zo stretnutia bolo zabezpečené spracovanie grafického návrhu s predpokladanými zábermi
pozemkov pre majetkovoprávne vysporiadanie. Následne bol dotknutým vlastníkom prezentovaný
grafický návrh záberu pozemkov a zároveň boli vyzvaní na podanie stanoviska k spôsobu
majetkovoprávneho vysporiadania. Zo strany vlastníkov boli identifikované rôzne požiadavky, čo sa
týka ceny za zaber časti pozemkov pod budúcu miestnu komunikáciu.

Členovia FK zohľadnili prax v iných samosprávach, skonštatovali, že výstavbou cesty ide
o jednoznačne zhodnotenie uvedenej lokality a takisto o finančné náklady pre obec, či už spojené
s výstavbou, ale aj budúcou údržbou.
FK sa po diskusií dohodla , že materiál do OZ bude doplnený :
-

-

obec odkúpi od vlastníkov časti pozemkov vo výmere podľa geometrického plánu za cenu
1 €/ m2 z dôvodu verejného záujmu majetkového vysporiadania, a to za účelom
vybudovania miestnej komunikácie, ako prístupovej komunikácie k jednotlivých pozemkom
pre výstavbu rodinných domov v lokalite Západ
pokiaľ nebude zo strany dotknutých vlastníkov všeobecný súhlas s kúpnou cenou 1 €/ m 2,
ako s cenou primeranou k budúcim nákladom obce súvisiacimi s vybudovaním
a spravovaním novej miestnej komunikácie, nebude obec vyvíjať ďalšie aktivity v záujme
vybudovania miestnej komunikácie, ako prístupovej komunikácie k jednotlivých pozemkom
pre výstavbu rodinných domov

FK berie na vedomie a odporúča zapracovať do návrhu uznesenia OZ prerokované návrhy
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
---

K bodu 9: Žiadosť OŠFK – poskytnutie finančných prostriedkov
OŠFK písomnou žiadosťou zo dňa 19.11.2019 žiada obec o poskytnutie finančných prostriedkov
v celkovej sume 6 000 EUR. Z toho požaduje 1 500 EUR na refundáciu nákladov súvisiacich s
5. ročníkom Plesu OŠFK a 4 500 EUR na refundáciu nákladov obsahujúcich napísanie, grafické
stvárnenie, korektúry a tlač knihy k 70. výročiu organizovaného futbalu v obci.
FK danú žiadosť prerokovala a skonštatovala, že OŠFK, tak ako ďalšie občianske združenia v obci,
každoročne dostáva z rozpočtu obce sumu finančných prostriedkov, ktoré majú slúžiť na uhrádzanie
plánovaných výdavkov, investícií, akcií, na réžiu a pod. Je potrebné dôsledne plánovať
a zamýšľané akcie, investície a činnosti zohľadniť v žiadosti o dotáciu, ktorá sa predkladá
v stanovenom termíne a forme. Takéto financovanie je korektné a prehľadné. FK nepovažuje
sponzorovanie výdavkov v zmysle žiadosti od OŠFK za korektné a štandardné. Navyše to
predstavuje neprijateľný precedens pre ďalšie subjekty, OZ v obci. Taktiež samotný postup
vydávania knihy považuje za neštandardný.
FK takisto zhodnotila činnosť OŠFK. Považuje ju za prínosnú, čo sa týka športového vyžitia
a rozvoja športových aktivít nielen pre deti a mládež, ale aj dospelých občanov. Bohužiaľ postupy
žiadania finančných prostriedkov od obce sú dlhodobo nekoordinované, náhodné a vymykajú sa
štandardom poskytovania dotácií občianskym združeniam.
FK neodporúča schváliť
Hlasovanie :
Za :
----Proti :
všetci prítomní členovia komisie
Zdržal sa :
---

K bodu 10: Návrh nájomnej zmluvy – športový areál
FK sa zaoberala potrebou uzatvoriť nájomnú zmluvu o ekonomickom prenájme medzi obcou a
užívateľmi ihriska, aby sa nastavili čitateľné podmienky užívania majetku obce. Bol predložený
návrh viacstrannej nájomnej zmluvy na usporiadanie vzťahov súvisiacich s užívaním obecného
majetku – areál a budova ihriska vrátane tribúny, ktorý prešiel úpravami a doplneniami poslancov
OZ.
Poslanec a člen FK navrhol dodatočné úpravy a doplnenia predloženého návrhu, ktoré písomne
zašle aj ostatným členom FK, aby sa oboznámili s doplneniami. Ďalej sa ešte diskutovalo
o problémoch súvisiacich s užívaním priestorov, meraním spotreby energie a celkovom nastavení
optimálneho nájomného vzťahu.
FK odporúča pokračovať v príprave návrhu nájomnej zmluvy
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržal sa :

všetci prítomní členovia komisie
-----

K bodu 11: Diskusia
Predložená výzva na úhradu
Obci bola doručená výzva na úhradu nezaplatenej pohľadávky voči spoločnosti BILSTAV PLUS
s.r.o., ktorá nebola v minulosti uhradená na základe výhrad hlavného kontrolóra. Jedná sa
o neuhradené náklady na vybudovanie verejného vodovodu vo výške 1306,20 EUR. Boli
diskutované dôvody neuhradenia a FK skonštatovala potrebu vzniknutý nedoplatok uhradiť.
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov
Riaditeľka ZŠ písomne predložila žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na plánované
investície v základnej a materskej škole. FK odporúča žiadosť zohľadniť pri príprave návrhu
rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ s MŠ na budúci rok.
Ulica M. Zeleného - žiadosť
Na FK bola tlmočená žiadosť obyvateľov ulice M. Zeleného, ktorí požadujú spevnenie prístupovej
komunikácie. O riešení sa bude rokovať na najbližšom zasadnutí FK, a to po dôkladnejšom
oboznámení sa členov FK so situáciou na uvedenej ulici.
K bodu 12: Záver
Zasadnutie komisie bolo ukončené o 20:00 hod
Mgr. Ondrej Kušnirík
predseda komisie

