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Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

konaného dňa 23. 11. 2022 o 17:00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ v Kapušanoch 

  KY-216/2022/OcU-8 

Dátum konania:   23. 11. 2022 

Začiatok rokovania:   17:00 hod. 

Miesto rokovania:  obradná miestnosť OcÚ Kapušany 

Rokovanie OcZ:  1/2022 

Prítomní:   RNDr. Slávka Guteková, starostka obce   

Ing. Ján Zemčák, novozvolený starosta obce 

    Ing. Jozef Pribula 

    Jozef Bača 

Mgr. Peter Germuška 

    Peter Husovský 

Mgr. Irena Kasalová, Dis. art.  

Renáta Maňkošová 

    Radoslav Namešpetra 

    RNDr. Pavol Petrovský 

    Ing. Igor Revay  

    Ing. Ján Tirpák – hlavný kontrolór obce 

    Mgr. Jana Tverďáková, predseda miestnej volebnej komisie 

pozvaní hostia podľa prezenčnej listiny 

    Mgr. Magdaléna Verčimáková, zapisovateľka 

 

 

 

Zverejnený program:  

 

1. Otvorenie 

2. Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice/ 

Predkladá: starostka obce 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

Predkladá: Mgr. Jana Tverďáková, predseda miestnej volebnej komisie 

a) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

b) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

c) Vystúpenie starostu 

4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

5. Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

6. Určenie zástupcu starostu obce 

7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

8. Poverenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 

zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 

9. Určenie mesačného platu starostu obce 

10. Rôzne 

11. Záver    
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V úvode zasadnutia prítomní povstali, odznela štátna hymna SR. 

Slávnostná časť ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

 

Doterajšia starostka obce RNDr. Slávka Guteková privítala všetkých prítomných  a oboznámila 

ich s priebehom úvodnej slávnostnej časti ustanovujúceho zasadnutia a návrhom programu tejto 

časti zasadnutia. Ako zapisovateľa určila Mgr. Magdalénu Verčimákovú. Následne odovzdala 

slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie Mgr. Jane Tverďákovej, ktorá prítomných 

oboznámila s výsledkom volieb do samosprávy obcí: 

Miestna volebná komisia v Kapušanoch oznamuje výsledky volieb poslancov obecného 

zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali dňa 29. 10. 2022. V obci Kapušany bolo do 

zoznamu voličov zapísaných 1698 obyvateľov. Z toho sa volieb zúčastnilo 1 005 voličov. 

 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 979. S počtom 

platných hlasov 576  bol za starostu obce Kapušany zvolený Ing. Ján Zemčák. Počet platných 

hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 988. Do obecného 

zastupiteľstva v Kapušanoch boli zvolení podľa počtu hlasov títo poslanci: 

 

1. Ing. Igor Revay s počtom platných hlasov   459 

2. Ing. Jozef Pribula s počtom platných hlasov    434 

3. Mgr. Irena Kasalová, Dis.art. s počtom platných hlasov  399 

4. Radoslav Namešpetra s počtom platných hlasov   391 

5. Mgr. Peter Germuška s počtom platných hlasov   374 

6. Renáta Maňkošová s počtom platných hlasov    363 

7. RNDr. Pavol Petrovský s počtom platných hlasov   353 

8. Peter Husovský s počtom platných hlasov    350 

9. Jozef Bača s počtom platných hlasov     346 

 

 Mgr. Tverďáková odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu obce Ing. Jánovi Zemčákovi 

a osvedčenia o zvolení novozvoleným poslancom OZ. Slávnostná časť ustanovujúceho 

zasadnutia OZ pokračovala zložením sľubov starostu a poslancov. 

RNDr. Guteková vyzvala novozvoleného starostu na zloženie sľubu, Ing. Zemčák ho pred 

prítomnými prečítal a potvrdil ho podpisom pod text sľubu. Doterajšia starostka obce odovzdala 

insígnie novozvolenému starostovi obce a týmto aktom predala vedenie ustanovujúceho 

zastupiteľstva starostovi obce Ing. Jánovi Zemčákovi. OZ pokračovalo zložením sľubu 

poslancov, ktorí jednotlivo prečítali sľub a podpísali ho. Prítomných bolo všetkých 9 

novozvolených poslancov OZ, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ustanovujúce 

zastupiteľstvo pokračovalo príhovorom starostu obce. Po jeho ukončení bola ukončená 

slávnostná časť OZ a bola vyhlásená 15 min. prestávka. 

 

Pracovná časť OZ pokračovala v čase 18:00 hod. 
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Pracovná časť ustanovujúceho obecného zastupiteľstva, prijaté uznesenia: 

 

●  Uznesenie č. 1/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 

• schvaľuje návrhovú komisiu: Ing. Igor Revay    

    

• určuje za overovateľov zápisnice: RNDr. Pavol Petrovský 

                                                        Jozef Bača 

 

• určuje za zapisovateľku: Mgr. Magdaléna Verčimáková 

                                                                                                

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

●  Uznesenie č. 2/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch: 

 

A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

2. vystúpenie novozvoleného starostu  

B. konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Ing. Ján Zemčák zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce  

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Jozef Bača, Mgr. Peter Germuška, Peter 

Husovský, Mgr. Irena Kasalová, Dis.art, Renáta Maňkošová, Radoslav Namešpetra, 

RNDr. Pavol Petrovský, Ing. Jozef Pribula, Ing. Igor Revay zložili zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

●  Uznesenie č. 3/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje zverejnený program rokovania. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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●  Uznesenie č. 4/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch  p o v e r u j e 

poslanca Mgr. Petra Germušku zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

  

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

●  Uznesenie č. 5/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch  p o v e r u j e 

poslanca RNDr. Pavla Petrovského a  Mgr. Irenu Kasalovú, Dis.art sobášením podľa § 4 ods. 

1, zákona SNR č. 36/2005 Zb. o rodine. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

●  Uznesenie č. 6/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie rozhodnutie starostu obce o poverení 

zástupcu starostu Ing. Jozefa Pribulu na toto funkčné obdobie v písomne určenom rozsahu bez 

pripomienok. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Revay 

PROTI: 2 Namešpetra, Petrovský 

ZDRŽAL SA: 1 Pribula 

 

 

●  Uznesenie č. 7/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch: 

A. zriaďuje komisie, a to: 

1. Komisiu finančnú, správy majetku a spolupráce s podnikateľmi 

2. Komisiu kultúry 

3. Komisiu školstva, mládeže, športu 

4. Komisiu zdravotnú, sociálnu, priestupkov a verejného poriadku 

5. Komisiu výstavby a ochrany životného prostredia 

6. Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

B. určuje náplň práce komisií: 

1. Komisia finančná, správy majetku a spolupráce s podnikateľmi 

       Hlavné úlohy: 

• prerokováva návrh rozpočtu obce, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu, 

• prerokováva záverečný účet obce, 
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• prerokováva všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku, 

• prerokováva prijatie úverov a pôžičiek obce, 

• dohliada na hospodárenie a nakladanie s obecným majetkom, 

• monitoruje a navrhuje spoluprácu s podnikateľskými subjektmi v obci. 

 

2.  Komisia kultúry 

      Hlavné úlohy: 

• spolupôsobí pri tvorbe a pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci, 

• spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci, 

• spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry, 

• spolupôsobí pri tvorbe občasníka „Pod Kapušianskym hradom“, 

• spolupôsobí pri propagácii kultúrno – spoločenských podujatí, 

• dbá na ochranu kultúrnych a historických pamiatok, 

• spolupôsobí pri utváraní kroniky obce, 

• podieľa sa na tvorbe VZN a poskytuje stanoviská k materiálom na OcZ, ktoré súvisia 

s predmetom jej činnosti. 

 

3. Komisia školstva, mládeže, športu 

      Hlavné úlohy: 

• vyjadruje sa k činnosti škôl a školských zariadení na území obce, 

• vyjadruje sa ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce, 

• predkladá návrhy na zlepšenie výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

• podieľa sa na tvorbe VZN a poskytuje stanoviská k materiálom na OcZ, ktoré súvisia 

s predmetom jej činnosti, 

• spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie rozvoja športu, 

• spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci, 

• spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení 

a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci. 

 

4. Komisia zdravotná, sociálna, priestupkov a verejného poriadku 

       Hlavné úlohy: 

• posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starších a ťažko 

zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov, 

• posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, 

• spolupracuje s Klubom dôchodcov a denným centrom v Kapušanoch v oblasti 

zabezpečovania sociálnych služieb pre seniorov, 

• spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní Komunitného plánu sociálnych služieb obce 

Kapušany, 

• spolupôsobí pri zabezpečovaní podmienok zdravotnej starostlivosti v obci, 

• spolupracuje pri monitorovaní dodržiavania VZN obce o dodržiavaní verejného 

poriadku, 

• overuje stav a prerokováva sťažnosti občanov na úseku porušovania občianskeho 

spolunažívania. 

 

5. Komisia výstavby a ochrany životného prostredia 

     Hlavné úlohy: 
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• posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce, koncepcie rozvoja obce v záujme 

zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, 

• posudzuje územno-plánovaciu dokumentáciu obce, jej zmeny a schvaľovanie, 

• spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia, 

• spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene a verejných priestranstiev, 

• kontroluje nakladanie s komunálnym a triedeným odpadom. 

 

6. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

     Hlavné úlohy: 

• prijíma a skúma každoročne písomné oznámenia starostu obce, vedie ich evidenciu, 

• posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom nových funkcií, 

zamestnaní alebo činností, 

• preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

• kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom 

zriadení.  

 

C. volí  

1. predsedu a členov komisie finančnej, správy majetku a spolupráce s podnikateľmi 

  

      predseda:  Renáta Maňkošová 

         členovia: Mgr. Jana Dzuricová, Ing. Božena Marcinová, Anna Kokošková,                                              

Ing. Adela Putnocká, Ing. Marta Hudáková 

 

2. predsedu a členov komisie kultúry 

                predseda: Mgr. Peter Germuška 

                členovia: Mgr. Irena Kasalová DiS. art., Mgr. Martina Germušková,  Mgr. Natália 

Maťašová, Mgr. Mária Koščová, Mgr. Magdaléna Verčimáková,               

Bc.  Jakub Bohata 

 

3. predsedu a členov komisie školstva, mládeže, športu 

                predseda: Ing. Igor Revay 

                členovia: RNDr. Pavol Petrovský, PaedDr. Marcela Kertysová, Mgr. Eduard Skonc,                

Ing. Miroslav Bohata, Bc. Pavol Leško, Mgr. Tomáš Tverďák,                    

Ing. František Varga 

   

4. predsedu a členov komisie zdravotnej, sociálnej, priestupkov a verejného poriadku 

                predseda: Ing. Jozef Pribula 

                členovia: Ing. Andrej Lapoš, Bc. Iveta Vojteková, Mgr. Lucia Marcinová,              

Anton Mathia, Bc. Martina Havrillová, Anton Ondis 

 

 

5. predsedu a členov komisie výstavby a ochrany životného prostredia 

                 predseda: Jozef Bača 

             členovia: Radoslav Namešpetra, Peter Husovský,  Ing. Ľudmila Maňkošová,         

Ing. Ján Antol, Ľubomír Marcin 

 

6. predsedu a členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verených 

funkcionárov 

                 predseda: Peter Husovský 

                 členovia: Ing. Igor Revay, RNDr. Pavol Petrovský 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

●  Uznesenie č. 8/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch  určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom  doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Ing. Jánovi 

Zemčákovi ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 

kalendárny rok a 2,20-násobku. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

●  Uznesenie č. 9/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch  v súlade so Štatútom neziskovej organizácie Kapušany 

pre všetkých, n.o. berie na vedomie  

zánik členstva správnej rady p. Smetankovej a p. Hamarovej. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

●  Uznesenie č. 10/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch  schvaľuje 

nových členov správnej rady Kapušany pre všetkých, n.o. p. Renátu Maňkošovú a Mgr. Petra 

Germušku. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu Záver    

 

Starosta obce v závere zasadnutia poprial všetkým prítomným úspešnú spoluprácu na pôde 

samosprávy v novom volebnom období a zaželal veľa pracovných a osobných úspechov do 

ďalšieho obdobia. V čase  18:30 hod. ukončil rokovanie pracovnej časti ustanovujúceho OZ.  

 

 

 

 

 

        ____________________ 

              Ing. Ján Zemčák 

         starosta obce Kapušany     

 

Overovatelia:     

RNDr. Pavol Petrovský     __________________ 

     

 

Jozef Bača       __________________ 

     

 

Zapísala: Mgr. Magdaléna Verčimáková   __________________ 

Kapušany, 23. 11. 2022 

 

Príloha Prezenčná listina 

zverejnená: 02. 12. 2022 

zvesená: 17. 12. 2022 

zverejnila: Mgr. M. Verčimáková 

 

 

 

 

 

 

 


