Zápisnica
zo zasadnutia Finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce
pri Obecnom zastupiteľstve v Šarišských Michaľanoch - 2/2020
Dátum zasadnutia :
Čas zasadnutia od :
Miesto zasadnnutia :

24.02.2020
18:00 hod.
Obecný úrad Šarišské Michaľany

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: 2
Zasadnutia sa zúčastnili 7 členovia komisie, čím je komisia uznášaniaschopná.
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Návrh Programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany na rok 2020
Informácia o stave súdnych sporov obce Šarišské Michaľany k 31.12.2019
Návrh Plánu investičných akcií obce Šarišské Michaľany na rok 2020
Majetkové prevody – nájom - rozšírenie prevádzky ambulancie všeobecného lekára
Žiadosť o účelovú dotáciu na mzdy za december 2019 pre ZUŠ
Informatívna správa o majetkovoprávnom vysporiadaní záberu pozemkov pre novú MK
Žiadosť OŠFK o poskytnutie finančných prostriedkov
Žiadosť o vyjadrenie/stanovisko obce pre účely územného a stavebného konania
Návrh zapojenia obce Šarišské Michaľany do Výzvy IROP
Diskusia
Záver

K bodu 1 :

Otvorenie

Zasadnutie komisie otvoril predseda FK, zároveň privítal členov a hostí na zasadnutí. 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 pán Balčák, ktorý sa dlhé roky
angažuje v sfére stolného tenisu, kde zároveň pôsobí aj ako štatutárny zástupca stolnotenisového
klubu. Pán Balčák prezentoval dlhoročné úspechy stolnotenisového klubu ktoré boli pod jeho
vedením dosiahnuté. Pán Balčák prišiel upovedomiť FK s istými výhradami, ktoré má voči
budúcemu uzatvoreniu nájomnej zmluvy na športový areál, vyjadril obavy z budúcej úhrady
nákladov na energie a pod. FK sa dohodla, že konkrétne výhrady voči pripravovanej nájomnej
zmluvy prejedná v užšom kruhu starosta, prednosta a zástupcovia stolnotenisového klubu. Následne
pokračoval program FK tak, ako bol predložený.

K bodu 2 :

Návrh Programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany na rok 2020

Prednosta OCÚ priblížil FK návrh rozpočtu obce Šarišské Michaľany na rok 2020, ktorý je
zostavený ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0 EUR, pričom:
- celkové rozpočtované príjmy sú v objeme 2 785 237 EUR
- celkové rozpočtované výdavky sú v objeme 2 785 237 EUR
V programovom rozpočte pre roky 2020 – 2022 je rozpočtovaných 10 programov, ktoré
zahŕňajú 33 podprogramov a 24 aktivít, ktoré majú napomôcť splniť jednotlivé zámery. Rozpočtové
hospodárenie je vyrovnané bez odvodu do rezervného fondu.
V tabuľke nižšie sú zosumarizované čísla z položkovitého návrhu rozpočtu:

Predložený návrh rozpočtu obce na rok 2020 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce dňa 10.02.2020. K návrhu rozpočtu neboli v stanovenom termíne vznesené žiadne

pripomienky.
Hlavný kontrolór obce vo svojom stanovisku po podrobnom oboznámení sa s návrhom rozpočtu
uvádza, že návrh programového rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými
nariadeniami obce, Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami obce Šarišské Michaľany a
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Návrh programového rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 je taktiež spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
FK odporúča schváliť návrh programového rozpočtu obce na rok 2020
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
---K bodu 3 : Informácia o stave súdnych sporov obce Šarišské Michaľany k 31.12.2019

Prednosta OCÚ priblížil FK aktuálny stav súdnych sporov, informoval o ukončení dvoch sporov
a stručne popísal o čo ide v konkrétnych prípadoch. Detailnejšie bol diskutovaný súdny spor obce
s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR, týkajúci sa určenia spoločného školského
obvodu.

FK berie na vedomie informáciu o stave súdnych sporov
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
---

K bodu 4 :

Návrh Plánu investičných akcií obce Šarišské Michaľany na rok 2020

FK už na predchádzajúcom zasadnutí otvorila otázku potreby obnoviť, aktualizovať plán investícií
na rok 2020. Nakoľko minulý rok boli nastavené viaceré akcie, ktoré ešte neboli dotiahnuté do
konca, resp. ešte neboli rozbehnuté, FK konštatovala, že prioritou je dokončiť plánované vecí
z minulého roku a poprípade doplniť niečo nové, ak bude finančná rezerva.
Bol teda aktualizovaný Plán investičných akcií na rok 2020, ktorý je členený na 4 časti:
1. Investičné akcie financované z cudzích a vlastných zdrojov na rok 2020
 obsahuje návrh 5 investičných akcií a predpokladá spolufinancovanie z rozpočtu
obce spolu vo výške 139 944 EUR
2. Investičné akcie financované z vlastných zdrojov na rok 2020
 obsahuje návrh 4 investičných akcií a predpokladá sa použitie vlastných rozpočtových
zdrojov vo výške 23 600 EUR
3. Projektové dokumentácie na rok 2020
 obsahuje návrh na spracovanie 4 projektových dokumentácií, geometrického plánu a nového
územného plánu v predpokladanej výške 35 200 EUR z vlastných zdrojov z rozpočtu obce
4. Samostatné hnuteľné veci na rok 2020
 obsahuje návrh na nákup lavičiek – dotácia z MF SR a návrh na nákup príslušenstva ku
komunálnej technike pre referát manuálnych činnosti v predpokladanej výške 10 200 EUR z
vlastných zdrojov z rozpočtu obce

Prednosta OCÚ zdôraznil, že jednotlivé investície, ktoré sú zahrnuté v predloženom pláne
investičných akcií sú už zakomponované do výdavkovej časti návrhu programového rozpočtu,
opätovne poukázal na stav rezervného fondu, ktorý nebol navýšený za rok 2019 a je potrebné na
ňom ponechať potrebný objem financií na splátky už realizovaných investícií. Ak by obec
zamýšľala nejaké ďalšie investície nad rámec plánovaných, je potrebné už prioritne uvažovať
o financovaní z externých zdrojov a to by malo byť aj prioritou na rok 2020 - teda zabezpečiť čím
väčší objem externých finančných prostriedkov formou EŠIF, dotácií a projektov. Je nutné zamerať
sa na viac zdrojové financovanie a posilnenie príjmovej časti rozpočtu.
V súlade s plánovanou realizáciou úseku Eurovelo 11 cez územie obce FK navrhuje, aby sa
zrealizoval potrebný výrub zelene na trase budúcej cyklocesty ešte mimo vegetačného obdobia, teda
mal by sa stihnúť do 31.3.2020. Aj keď dotácia na samotnú stavbu úseku Eurovela 11 ešte nebola
obci schválená, potrebný výrub drevín by mohol oddialiť realizáciu stavby, ak by boli financie
schválené počas vegetačného obdobia. Preto FK navrhuje výrub drevín zrealizovať na náklady obce
a neskôr ich refundovať z dotácie a tak zbytočne neblokovať realizáciu úseku Eurovela 11.
Predseda FK upozornil na príležitosť požiadať o nenávratné financovanie regenerácie vnútro
blokového priestoru na sídlisku , bola predstavená výzva z IROP zameraná na zelenú infraštruktúru.
Starosta v nadväznosti na to prezentoval predstavu asanácie starého betónového ihriska medzi
bytovkami a následnej premeny danej oblasti na oddychovú zónu. Navrhuje, aby sa asanácia
asfaltového ihriska a časť oddychovej zóny realizovali teraz, nakoľko financovanie z IROP-u
nemusí byť schválené a realizácia by pripadala najskôr až na budúci rok. Zvyšný priestor medzi
bytovkami by mohol byť predmetom žiadosti o NFP.
Je preto potrebné pripraviť PHZ na zhotovenie projektovej dokumentácie, zadefinovať rozsah
regenerácie a následne obstarať projektovú dokumentáciu a pripraviť sa tak na vyhlásenie výzvy
z IROP.
FK odporúča schváliť plán investičných akcií obce na rok 2020
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
-----

K bodu 5 : Majetkové prevody – nájom - rozšírenie prevádzky ambulancie všeobecného
lekára
MUDr. Ľubomír Molčan, MSc. štatutárny zástupca spoločnosti ANAMED, s.r.o. žiadosťou,
ktorá bola doručená 13.12.2019, požiadal o prenájom nebytových priestorov za účelom rozšírenia
prevádzky ambulancie praktického lekára pre dospelých. Svoju žiadosť odôvodnil zefektívnením
a zmodernizovaním poskytovaných služieb pre pacientov.
Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.06.2018 spoločnosť ANAMED, s.r.o.
prevádzkuje v nebytových priestoroch na prízemí tunajšieho zdravotného strediska ambulanciu
všeobecného lekára, ktorú chce rozšíriť do uvoľnených priestorov po stomatologickej ambulancií.

Obec Šarišské Michaľany zverejnila v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí zámer prenajať majetok obce dňa 18.12.2019 zverejnením na úradnej tabuli obce a
na webovom sídle obce. O nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné
rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
FK odporúča schváliť nájom nebytových priestorov
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
--Zdržal sa :
-----

K bodu 6: Žiadosť o účelovú dotáciu na mzdy za december 2019 pre ZUŠ
Členovia FK sa opätovne venovali doručenej žiadosti zo dňa 27.12.2019 o poskytnutie účelovej
dotácie na mzdy zamestnancov SZUŠ za december 2019. Zriaďovateľ a štatutárny zástupca PaedDr.
Miroslav Kobelák, PhD požaduje od obce sumu 5 640 EUR. FK na svojom poslednom zasadnutí v
tejto súvislosti vyjadrila nutnosť najprv riadne zdokladovať využitie minuloročnej dotácie, aby bolo
možné posúdiť oprávnenosť požiadavky. Obec poskytla SZUŠ za rok 2019 dotáciu vo výške 5976
EUR mesačne. Obec pri poskytovaní dotácie nepochybila, o čom rozhodol aj prokurátor. FK však
zároveň podotýka, že SZUŠ je forma podnikania, ide o podnikateľskú aktivitu, preto vedenie musí
sledovať rozpočtové hospodárenie v priebehu roka. Je neprípustné, aby až na konci roka bolo
zistené, že nie sú prostriedky na mzdy zamestnancov v poslednom mesiaci roka. Takisto SZUŠ
musí ako podnikateľský subjekt hospodáriť tak, aby dokázala zabezpečiť svoje náklady, nielen sa
spoliehať na dofinancovanie z verejného rozpočtu. Existuje viacero možností ako si navýšiť príjmy
aj z iných zdrojov, nie len z dotácie obce.
Na základe opakovaných výziev štatutárovi SZUŠ bolo obci doručené vyúčtovanie dotácie za rok
2019. Z vyúčtovania dotácie nevyplýva oprávnenosť požiadavky.
Opätovne bola zdôraznená potreba rozbehnúť rokovanie s inou ZUŠ a zriadiť v obci elokované
pracovisko.
FK neodporúča schváliť poskytnutie účelovej dotácie pre ZUŠ

Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržal sa :

----všetci prítomní členovia komisie
-----

K bodu 7: Informatívna správa o majetkovoprávnom vysporiadaní záberu pozemkov pre
novú MK
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Michaľanoch na svojom IX. zasadnutí konanom dňa
03.12.2019 prejednalo Informatívnu správu o majetkovoprávnom vysporiadaní záberu pozemkov
pre novú MK v lokalite Západ a prijalo uznesenie, ktorým súhlasilo s kúpou dotknutých pozemkov
vo výmere časti záberu podľa geometrického plánu za kúpnu cenu 1 €/m2 z dôvodu verejného

záujmu za účelom vybudovania miestnej komunikácie, ako prístupovej komunikácie k jednotlivých
pozemkom pre výstavbu rodinných domov. OZ zároveň konštatovalo, že pokiaľ nebude zo strany
dotknutých vlastníkov všeobecný súhlas s kúpnou cenou 1 €/m2, ako s cenou primeranou k
budúcim nákladom obce súvisiacimi s vybudovaním a spravovaním novej miestnej komunikácie,
nebude už obec vyvíjať ďalšie aktivity v záujme vybudovania miestnej komunikácie, ako
prístupovej komunikácie k jednotlivých pozemkom pre výstavbu rodinných domov.
Bolo skonštatované, že po rokovaniach s dotknutými vlastníkmi 2 vlastníci nesúhlasia so záberom
pozemkov, 1 vlastník súhlas podmieňuje garanciou vybudovania inžinierskych sietí, 5 vlastníci
stanovisko nedoručili, 9 vlastníci súhlasia z prevodom bezodplatne a 41 vlastníkov súhlasí s
prevodom za 1 €.
Vzhľadom k tomu, že zo strany dotknutých vlastníkov nebol daný všeobecný súhlas s kúpnou
cenou 1 €/m2, momentálne nebude obec vyvíjať ďalšie aktivity v záujme vybudovania miestnej
komunikácie, ako prístupovej komunikácie k jednotlivých pozemkom pre výstavbu rodinných
domov. V prípade, že vlastníci sa dohodnú na spoločnom postupe, táto otázka bude opätovne
otvorená.
FK berie na vedomie
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržal sa :

všetci prítomní členovia komisie
-------

K bodu 8: Žiadosť OŠFK o poskytnutie finančných prostriedkov
Dňa 30.1.2020 bola na OCÚ predložená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu priestorov budovy tribúny - šatne v sume 5000 EUR a na podporu udržiavania
priateľských vzťahov s futbalovým klubom v Dobczyciach v sume 1300 EUR.
FK opakovane konštatovala, 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. OŠFK bude v roku
2020 poskytnutá dotácia z rozpočtu obce na aktivity, ktoré prezentoval predseda OŠFK na
poslednom zasadnutí FK v januári, a to vo výške ako po minulé roky. Navyše boli ešte pridelené
mimoriadne prostriedky na preplatenie FA za rekonštrukciu sociálneho zariadenia z roku 2019, a to
za podmienky zúčtovania dotácie z minulého roku. Požiadavka v zmysle žiadosti môže byť
zahrnutá do rozpočtu na budúci rok, nakoľko finančné nároky na súčasný rok už boli uzavreté
a zohľadnené v návrhu rozpočtu. V žiadosti spomínaný náklad na udržiavanie priateľských
vzťahov s klubom v Dobczyciach je možné pokryť z pridelenej dotácie, kde bola táto aktivita
zohľadnená.

FK uznáva potrebu modernizácie priestorov, aby boli naplnené požiadavky a štandardy ligy a v
tomto smere obec už podnikla a mieni podniknúť ďalšie kroky. Bola podaná žiadosť o poskytnutie
dotácie na PSK, v ktorej boli zahrnuté náklady na celkovú rekonštrukciu budovy, vrátane interiéru.
V tomto roku bude podaná ďalšia žiadosť na potrebnú rekonštrukciu budovy. OŠFK sa ako o.z
môže takisto zapojiť do vyhlásenej výzvy PSK a zahrnúť tam aj rekonštrukciu šatní. Pokiaľ by
neboli úspešné jednotlivé žiadosti o externé financovanie, obec bude hľadať vlastné zdroje, aby
zabezpečila potrebnú modernizáciu budovy.
FK neodporúča schváliť poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle žiadosti
Hlasovanie :
Za :
----Proti :
všetci prítomní členovia komisie
Zdržal sa :
---

K bodu 9: Žiadosť o vyjadrenie/stanovisko obce pre účely územného a stavebného konania

Obci bola dňa 7.2.2020 doručená žiadosť o stanovisko pre účely územného a stavebného konania
pre stavbu: „Šarišské Michaľany – prekládka TS pri trati, úprava VN a NN vedenia“. Žiadosť
predložila firma ENERPRO s.r.o, ktorá spracováva pre VSD a.s projektovú dokumentáciu
uvedenej stavby. Predmetom stavby je zriadenie novej kioskovej trafostanice, jej napojenie VN
káblovým vedením uloženým v zemi a vyvedenie výkonu NN káblami v zemi do existujúcej NN
siete. Projektované VN káblové vedenie nahradí existujúce VN vzdušné vedenie, ktoré v súčasnosti
prechádza záhradami a v blízkosti rodinných domov. Časť trasy projektovaného VN a NN
zemného vedenia na ulici Mlynská smerom k trati bude vedená v miestnej komunikácií.
Problematické sa javí, že projektované elektrické vedenie by malo ísť v telese asfaltovej cesty
a teda bolo by potrebné vyfrézovať do asfaltu ryhu, čo je možné považovať za narušenie súvislého
asfaltového koberca a teda ide o poškodenie.
FK diskutovala, či je kvôli umiestneniu VN a NN vedenia prípustné povoliť narušenie relatívne
nového asfaltového koberca, alebo ešte skúsiť požiadať o predloženie alternatívnych možnosti
trasovania VN a NN vedenia. VSD a.s plánuje do budúcna robiť v obci aj ďalšie investície v oblasti
modernizácie a rozširovania energetickej infraštruktúry, preto je potrebné hľadať mieru odporu
a urobiť rozumné kompromisy.
FK navrhuje, aby projekčná firma ENERPRO s.r.o bola pozvaná na najbližšie zasadnutie FK a
prezentovala poslancom variantné riešenia trasovania VN a NN uvedenej stavby alebo primerane
zdôvodnila nevyhnutnosť riešenia, ktoré je momentálne predložené. Následne obec vydá svoje
stanovisko pre účely územného a staveného konania k danej stavbe.
FK odporúča pozvať zástupcov ENERPRO s.r.o na zasadnutie a spoločne prediskutovať
ďalšie možnosti trasovania
Hlasovanie :
Za :
všetci prítomní členovia komisie
Proti :
----Zdržal sa :
---

K bodu 10: Návrh zapojenia obce Šarišské Michaľany do Výzvy IROP
Tento bod bol prediskutovaný v rámci bodu 4 Návrh Plánu investičných akcií obce Šarišské
Michaľany na rok 2020

K bodu 11: Diskusia
Opakovane bola na OCÚ doručená žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti /pozemku/, ku ktorej sa už
FK viackrát vyjadrovala na minulých zasadnutiach a to vždy so zamietavým stanoviskom . Aj tento
krát FK nesúhlasí s odpredajom obecnej parcely, nakoľko obec má v danej lokalite investičné
zámery.
Hlavný kontrolór spomenul čiastočne výsledky kontroly, ktorú realizoval na podnet obecného
zastupiteľstva a to v súvislosti s rekonštrukciou športových ihrísk v areály ZŠ. Nenašiel hrubé
porušenia iba menšie nezrovnalosti, o ktorých po konzultácií so starostom a prednostom OCÚ bude
písomne informovať poslancov OZ.

K bodu 12: Záver
Zasadnutie komisie bolo ukončené o 20:10.

Mgr. Ondrej Kušnirík
predseda komisie

