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

13.06.2019
17,00 hod.
Obecný úrad Šarišské Michaľany

Prítomní : Ľuboš Bernát, Marián Kozák, Bc., Ondrej Kušnirík, Mgr, Vincent Leššo, Ing, Kamil
Štelbacký, Mgr, Peter Zborovjan, Ing, Ján Zimovčák, Jozef Mačo, Mgr., Stanislav Škop, Ing,
Marián Radvanský, Marek Zborovjan, Ing.
Ospravedlnení: Štefan Bujňák, Ing.
Zasadnutia sa zúčastnili 9 členovia komisie, čím je komisia uznášaniaschopná.

Program :
1. Otvorenie
2. Návrh na schválenie preloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu
predkladaného v rámci Výzvy č. V. Prezídia HaZZ 2019
3. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu
predkladaného v rámci Výzvy č. III. Prezídia Policajného zboru 2019
4. Diskusia
5. Záver

K bodu 1 :

Otvorenie

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie, ktorý privítal členov na 7. zasadnutí FK. Program
zasadnutia komisie bol predložený v zmysle najbližšieho OZ a ďalších operatívnych požiadaviek na
prerokovanie, ktoré vzišli z bežného chodu obce a iniciatívy poslancov OZ.

K bodu 2 :

Návrh na schválenie preloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a
spolufinancovania projektu predkladaného v rámci Výzvy č. V. Prezídia HaZZ
2019

Starosta obce odprezentoval plánovaný projekt, ktorým sa obec chce zapojiť do vyhlásenej výzvy.
Išlo by o rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice v obci ŠM.
Projekt sa vypracováva v súvislosti s výzvou, ktorú dňa 07.05.2019 vyhlásilo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky (MV SR), ako Výzvu číslo V. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019
(P HaZZ) na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvo
rozpočtovej kapitoly MV SR.
V roku 2018 v rámci Výzvy číslo VI. P HaZZ 2018 bola obec úspešná a bola jej schválená
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dotácia vo výške 30 000 EUR.
Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na:
o Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie budovy
hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné
stavby v zmysle stavebného zákona),
o Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice
o Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizácia opatrení na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, výmena výplňových
otvorových konštrukcií, rekonštrukcia a modernizácia technického, energetického alebo
technologického vybavenia a zariadení objektu (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a
vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia).
FK odporúča zapojiť sa do danej výzvy
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
----

K bodu 3 :

Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a
spolufinancovania projektu predkladaného v rámci Výzvy č. III. Prezídia
Policajného zboru 2019

Starosta odprezentoval členom FK technické riešenie navrhovaných opatrení na zlepšenie
bezpečnosti cestnej premávky v obci, ktoré by mali byť predmetom projektu, ktorým sa obec
plánuje zapojiť do výzvy.
Projekt sa vypracováva v súvislosti s výzvou, ktorú dňa 02.05.2019 vyhlásilo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky (MV SR), ako Výzvu číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 na
predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvo rozpočtovej
kapitoly MV SR.
Zámer projektu je optické zvýraznenie plochy vodorovného dopravného značenia už existujúceho
priechodu pre chodcov dopravnými gombíkmi. Princíp fungovania zvýrazneného priechodu pre
chodcov: akonáhle sa dostane chodec do detekčnej zóny, detektory pohybu umiestnené na oboch
stranách priechodu pre chodcov zachytia chodca a okamžite aktivujú káblové LED gombíky
umiestnené vo vozovke, ktoré začnú blikať po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú
stranu a potom zhasnú. Systém funguje 24 hodín denne.
Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na podporu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej
situácie, pri ktorej je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci k zníženiu dopravnej
nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách s dôrazom na ochranu
nemotorových účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov, detí a seniorov) a aktivít
smerujúcich k viditeľnému zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v čo najkratšom čase.
FK vybrala variantu riešenia, v rámci ktorého budú na všetkých štyroch prechodoch v obci
nainštalované opísané prvky bezpečnosti.
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FK odporúča zapojiť sa do danej výzvy

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

K bodu 4 :

Diskusia



Unimobunky – FK diskutovala o probléme čiernych stavieb v obci.



Výstavba ihrísk za školou – starosta objasnil FK postup prác súvisiacich s rekonštrukciou
ihrísk za ZŠ a dotáciou, ktorú obec získala na športoviska.



Multifunkčné ihrisko - boli doložené ďalšie rozhodnutia k stavebnému konaniu, R
o povolení vjazdu na stavenisko, dočasné dopravná značenie,
stavebné povolenie by malo nadobudnúť právoplatnosť.



Nákupné stredisko – diskusia o možnom využívaní zrekonštruovaných priestorov NS.



Územný plán obce - diskusia o prípravách na nový UPO, o rozvoji v obci, o rozvoji nových
obytných štvrtí, o podpore podmienok na novú výstavbu.



Poslanecký návrh – člen FK Ľuboš Bernát predniesol návrh na zmenu trasovania aktuálne
pripraveného projektu cyklotrasy Eurovelo 11, ktorá má viesť cez obec ŠM.

K bodu 5 :

Záver

Zasadnutie komisie bolo ukončené o 17:55 hod

Mgr. Ondrej Kušnirík
predseda komisie
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