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Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

konaného dňa 10. 12. 2021 o 17:00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ v Kapušanoch 

  KY-282/2021/OcU-4 

Dátum konania:   10. 12. 2021 

Začiatok rokovania:   17:00 hod. 

Miesto rokovania:  obradná miestnosť OcÚ Kapušany 

Rokovanie OcZ:  7/2021 

Prítomní:   RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

    Ing. Peter Palovič, zástupca starostky obce, príchod: 18:10 hod. 

    Ing. Miroslav Bohata  

Ing. Ľudmila Hamarová, PhD., ospravedlnila sa  

    Ing. Andrea Havrillová 

Ing. Milan Maňkoš 

    Radoslav Namešpetra 

    RNDr. Pavol Petrovský 

    Mgr. Lenka Smetanková 

    Ing. Igor Revay 

    Ing. Ján Tirpák – hlavný kontrolór obce 

    Mgr. Magdaléna Verčimáková, zapisovateľka 

 

Na úvod rokovania prítomní  7 poslanci OcZ. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Zverejnený program: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice/ 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

3. Schválenie zverejneného programu 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 19. 11. 2021 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Kapušany č. 5/2021 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Kapušany 

Predkladá: Ing. Adela Putnocká, referát miestnych daní a  poplatkov 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce Kapušany č. 6/2021 o určení výšky 

dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

Predkladá: Ing. Peter Palovič, zástupca starostky obce 

7. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Kapušany na rok 2022 

Predkladá: Mgr. Janka Šimová, riaditeľka ZŠ s MŠ Kapušany 

8. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre SZUŠ Kapušany na rok 2022 

Predkladá: Mgr. Irena Kasalová, DiS. art., riaditeľka SZUŠ Kapušany 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kapušany na rok 2022 

Predkladá: Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce Kapušany 

10. Návrh Rozpočtu Obce Kapušany na rok 2022  

Predkladá: Ing. Božena Marcinová, referát ekonomiky, evidencie majetku, 

personalistiky 

11. Návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 - 2024  

Predkladá: Ing. Božena Marcinová, referát ekonomiky, evidencie majetku, 

personalistiky 
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12. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 ZŠ s MŠ Kapušany 

Predkladá: Ing. Miriam Jakšová, ekonomické oddelenie ZŠ s MŠ Kapušany 

13. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 obce Kapušany 

Predkladá: Ing. Božena Marcinová, referát ekonomiky, evidencie majetku, 

personalistiky 

14. Predaj nehnuteľností v k.ú. Kapušany, pozemky parc.č. KNC 1833/10 a 1833/12 

pre účely výstavby R4 – Severný obchvat 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, referát strategického rozvoja 

15. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutí obecnej rady v roku 2022 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

16. Žiadosti  

a) Žiadosť o predĺženie platnosti  nájomných zmlúv  v BNŠ  

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, referát sociálnej práce 

b) Žiadosť o predĺženie platnosti  nájomnej zmluvy  v 18 b.j.  

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, referát sociálnej práce 

17. Rôzne 

a) Výročná správa obce za rok 2020 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, referát strategického rozvoja 

18. Záver    

 

 

K bodu 1 Otvorenie 

Pani starostka privítala všetkých prítomných na rokovaní OcZ. Informovala, že 

rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za dodržania potrebných protiepidemických 

opatrení vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.  

 

K bodu 2 Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

 

Do návrhovej komisie p. starostka navrhla: Ing. Andreu Havrillovú, za overovateľov zápisnice:   

Ing. Igora Revaya a Radoslava Namešpetru. Poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 102/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 

• schvaľuje návrhovú komisiu:   Ing. Andrea Havrillová  

• určuje za overovateľov zápisnice:  Ing. Igor Revay 

Radoslav Namešpetra 

     

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7     PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0      

 

K bodu 3 Schválenie zverejneného programu 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

 

Starostka obce prítomných informovala, že rokovanie OcZ sa bude riadiť zverejneným 

programom. Prítomní poslanci pristúpili k hlasovaniu za zverejnený program. 

 

 

●  Uznesenie č. 103/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje zverejnený program rokovania. 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7     PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0  

     

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 19. 11. 2021 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

 

Starostka obce konštatovala, že na zasadnutí OcZ  dňa 19. 11. 2021 bolo celkovo 

prijatých  21 uznesení, uznesenie č. 101/2021 nebolo schválené. Po prečítaní schválených 

uznesení konštatovala, že všetky boli splnené. K uzneseniam č. 98/2021 a 99/2021 uviedla, že 

do dnešného dňa p. Anderko nekontaktoval vo veci schváleného uznesenia 98/2021 OcÚ 

a nedodal žiadne materiály. V súvislosti s uznesením č. 99/2021 konštatovala, že p. Dilhoff 

nekontaktoval Ing. Antola, pracovníka Spoločného obecného úradu Kapušany. Poslanci 

pristúpili k hlasovaniu.  

 

●  Uznesenie č. 104/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie stav plnenia uznesení zo zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Kapušany konaného dňa 19. 11. 2021.  

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7     PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0   

 

K bodu 5 Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Kapušany č. 5/2021 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Kapušany 

Predkladá: Ing. Adela Putnocká, referát miestnych daní a poplatkov 

 

Starostka obce: dodaný Vám bol podrobne spracovaný návrh VZN. Návrh predkladateľky je 

nezvyšovať miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na nasledujúci rok. Spracovala dôvodovú správu, ktorá tento návrh zdôvodňuje. Ing. Palovičom 

bola dňa 3. 12. 2021 doručená pripomienka k návrhu VZN č. 5/2021 o miestnych daniach                        

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kapušany. 

Predkladateľ pripomienky navrhuje zmeniť/navýšiť  sadzby dane zo stavieb tak, ako to bolo 

odsúhlasené OcZ v r. 2019: 

§ 12 Sadzba dane 

1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Kapušany ročnú sadzbu dane zo stavieb za 

každý aj začatý m² zastavanej plochy: 

a) 0,21 Eur/m² stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu, 

b) 0,305 Eur/m² stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,305 Eur/m² chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d) 0,385 Eur/m² samostatne stojace garáže, 

e) 0,385 Eur/m² stavby hromadných garáží, 

f) 0,385 Eur/m² stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

g) 2,40 Eur/m² priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu, 

h) 1,635 Eur/m² stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie                               

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 
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i) 0,835 Eur/m²  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 

Predkladateľ pripomienky svoj návrh zdôvodnil skutočnosťou, že v roku 2019 pracovníčka 

referátu miestnych daní a poplatkov p. Tverďaková v dôvodovej správe uviedla, prečo a akým 

spôsobom je potrebné do roku 2023 postupne zvyšovať dane zo stavieb. Všetci prítomní 

poslanci vtedajší návrh odsúhlasili. Predkladateľ pripomienky nevidí žiadny dôvod meniť 

niečo, čo bolo už raz rozhodnuté a odsúhlasené. 

Pokračovala starostka obce: 06. 12. 2021 zasadala komisia na vyhodnotenie pripomienok 

v zložení RNDr. Slávka Guteková – starostka obce, Ing. Andrea Havrillová, poslankyňa OcZ, 

Ing. Igor Revay, poslanec OcZ, Ing. Božena Marcinová – ekonómka obce, Ing. Adela Putnocká, 

- referát miestnych daní a poplatkov obce Kapušany. Komisia navrhla neakceptovať 

pripomienku Ing. Paloviča z dôvodu nepriaznivej situácie pre občanov obce, ktorá sa predikuje 

na nasledujúci rok, t.j. navyšovanie energií, cien potravín a ostatných komodít. Poslanci v roku 

2019 s navyšovaním daní podľa pôvodnej dôvodovej správy  súhlasili, ale situácia bola úplne 

v tom čase iná, ako je dnes. Nastavenie najnižšej a najvyššej dane na 10-násobok má byť 

splnené do konca roka 2024. Komisia teda navrhuje riešiť navyšovanie týchto daní podľa novej 

dôvodovej správy a návrhu predkladateľky Ing. Putnockej, ktorá opodstatnila aktuálne 

predkladaný Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Kapušany č. 5/2021 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Kapušany. Predkladateľka vo VZN navrhla vypustiť v §48, písm. c) pojem zníženie poplatkov, 

keďže tento inštitút nebol využívaný v praxi. V tejto veci bolo doručené stanovisko právnika 

a pojem zníženie bude vo VZN ponechaný v súlade s platnou legislatívou. V roku 2023 sa bude 

OcZ musieť zaoberať úpravou poplatkov zadefinovaných vo VZN, aby bola splnená 

legislatívna povinnosť.  

P. Smetanková – čo nás zaväzuje meniť miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady do roku 2024? Starostka obce – túto povinnosť stanovuje Zákon                      

č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v § 104 g ods. 4 ustanovuje, že nesúlad medzi najnižšou a najvyššou sadzbou  

dane zo stavieb sa ma odstrániť najneskôr pri určovaní sadzieb dane zo stavieb a z bytov na 

zdaňovacie obdobie 2024.  

Starostka vyzvala prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k tomu, či súhlasia s návrhom 

predkladateľky ponechať doteraz platné sadzby daní a poplatkov aj v roku 2022 a  v ich 

postupnom zvyšovaní pokračovať až v roku 2023.  

Diskusia k téme neprebehla, poslanci pristúpili k hlasovaniu za návrh všeobecne záväzného 

nariadenia obce Kapušany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kapušany v znení predkladateľky, 

s ponechaním  v §48, písm. c) pojmu zníženie poplatkov a s neakceptovaním pripomienky Ing. 

Paloviča.  

 

●  Uznesenie č. 105/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce 

Kapušany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Kapušany. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6     PROTI : 1, p. Namešpetra  ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu 6 Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce Kapušany č. 6/2021 o určení výšky 

dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

Predkladá: Ing. Peter Palovič, zástupca starostky obce 
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Starostka obce – 25. 11. 2021 bol NR SR schválený návrh o zmene zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, ktorý mení 

spôsob financovania súkromných a cirkevných školských zariadení. 09. 12. 2021 bol 

zverejnený  jednotkový koeficient na jedného prepočítaného žiaka, ktorý je pre rok 2022 

stanovený na 98,70 EUR. V predkladanom návrhu VZN je dotácia na žiaka vo výške 95 %. Pre 

SZUŠ 88 %, to ale zmenil vyššie uvedený prijatý zákon, ktorý v čase tvorby predkladaného 

dokumentu nebol známy. K návrhu VZN obce Kapušany č. 6/2021 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení bola doručená pripomienka RNDr. Petrovského 

zo dňa 29. 11. 2021, ktorá o legislatívnej zmene informovala. 6. 12. 2021 bola táto pripomienka 

prerokovaná komisiou, ktorá ju neakceptovala z dôvodu aktuálne stále platných právnych 

nariadení. Až následne, 08. 12. 2021,  prezidentka SR podpísala zmenu zákona, v súlade                        

s ktorým dostanú cirkevné školy a SZUŠ dotáciu na žiaka v plnej výške 100 %. Táto skutočnosť 

má priamy vplyv na predkladaný dokument Návrh VZN obce Kapušany č. 6/2021 o určení 

výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. Podstatou legislatívnej zmeny 

je, že finančné prostriedky určené pre súkromné a cirkevné školské zariadenia sa od 1. 1. 2022 

nebudú vyplácať v súlade s VZN obce, ale prostredníctvom uzatvorených zmlúv vo výške                   

100 %. 

Ďalšou zaslanou pripomienkou zo dňa 26. 11. 2021 bola pripomienka Mgr. J. Šimovej, 

riaditeľky ZŠ s MŠ Kapušany. Bola formulovaná k návrhu rozpočtu obce Kapušany na rok 

2022 – pridelenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie. Komisia na 

vyhodnotenie pripomienok po prerokovaní tejto pripomienky neodporúčala jej  zapracovanie. 

Stanovisko obecnej rady bolo schváliť 95% z koeficientu na jedného žiaka pre ZŠ s MŠ 

Kapušany.  

Diskusia k téme: 

Starostka obce: navrhujem, aby v súlade s aktuálne schválenou legislatívou bola SZUŠ z VZN 

Kapušany č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

vypustená úplne. 

P. Petrovský – obec musí aj tak uzatvoriť v januári 2022 novú zmluvu s cirkevnými 

a súkromnými školami, v ktorej bude pojem dotácia v súlade s novou legislatívnou zmenou 

vynechaný. Novým správne používaným výrazom bude finančný príspevok, § 88 bude zo 

zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vypustený a od roku 

2022 musí obec postupovať v súlade s legislatívnou zmenou. Ak chceme dnes schvaľovať VZN                        

s úpravami, tak musíme vidieť prepracovaný návrh nového VZN. Nový zákon vstúpi do 

platnosti od 1. 1 2022. V novom roku bude schválená nová textácia VZN o určení výšky dotácie 

na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení bez SZUŠ a CVČ.  

P. Havrillová – pripomienka p. Petrovského bola podaná včas, bola prerokovaná  a vyhodnotená 

komisiou. Medzičasom vstúpili do platnosti nové legislatívne úpravy. Nemusíme sa k tomuto 

VZN opätovne vracať v roku 2022, môžeme ho schváliť už dnes. 

Hlavný kontrolór obce – obdobný problém budú riešiť samosprávy na celom území SR. 

Domnievam sa, že bude vydaný metodický pokyn, ako majú obce a mestá v tomto prípade 

postupovať.  

Diskusia k téme bola ukončená, poslanci OcZ pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 106/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce 

Kapušany č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6     PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 1, p. Maňkoš 
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K bodu 7 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Kapušany na rok 2022 

Predkladá: Mgr. Janka Šimová, riaditeľka ZŠ s MŠ Kapušany 

 

Starostka obce: doručený materiál bol prerokovaný na obecnej rade, ako aj na zasadnutí 

Rady školy pri ZŠ s MŠ Kapušany. Stanovisko obecnej rady bolo schváliť rozpočet školy na 

rok 2022, obec môže vstupovať iba do originálnych kompetencií, ktoré sú v návrhu rozpočtu 

v súlade s odporúčaním obecnej rady vo výške 95% z koeficientu na jedného žiaka pre ZŠ s MŠ 

Kapušany. Komunikácia obec/škola je na dobrej úrovni, nová ekonómka Ing. Jakšová 

predložila podrobne spracovaný materiál.  

 

Diskusia k téme bola neprebehla, poslanci OcZ pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 107/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ Kapušany na rok 2022. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7     PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 8 Žiadosť o poskytnutie dotácie pre SZUŠ Kapušany na rok 2022 

Predkladá: Mgr. Irena Kasalová, DiS. art., riaditeľka SZUŠ Kapušany 

 

Starostka obce: žiadosť SZUŠ bola doručená spolu s návrhom ich rozpočtu. Celkovo SZUŠ 

žiada 198 372,07 EUR  pre 114 žiakov v individuálnej forme výučby a 99 žiakov skupinovej 

formy výučby. SZUŠ nežiada o 100 % čerpanie, doručená žiadosť je pod touto úrovňou, bola 

spracovaná v súlade s platným koeficientom na 1 žiaka - 98,64, následne bol zverejnený nový 

koeficient.  

P. Petrovský – podľa môjho názoru to nie je žiadosť, ako je to uvedené v pozvánke, ide skôr 

o informáciou pre obec o počte žiakov SZUŠ a jej predpokladaných nákladoch. Keďže 

mezdičasom došlo k legislatívnym zmenám,  obec im môže v januári 2022 zaslať 1/12 sumy 

z návrhu rozpočtu obce určenej pre SZUŠ, potom bude obec postupovať v súlade s legislatívou 

(25. 11. 2021 bol NR SR schválený návrh o zmene zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve, ktorý mení spôsob financovania súkromných a cirkevných 

školských zariadení). Poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 108/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie informáciu o počte žiakov a  rozpočte 

pre SZUŠ Kapušany. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7     PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 8 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kapušany na rok 2022 

Predkladá: Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce Kapušany 

 

Starostka obce odovzdala slovo hlavnému kontrolórovi obce: návrh rozpočtu obce na rok 2022 

je 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. Návrh 

rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona 

č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bežný rozpočet spĺňa podmienku 

zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 10 odst.7, kde je stanovené, 

že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet 

na rok 2022 je postavený ako prebytkový vo výške   311 669,-€. Návrh rozpočtu bol spracovaný 

v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce. Bol verejne 

sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred 

jeho schválením v súlade  s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Na základe uvedených skutočností hlavný kontrolór odporúča Obecnému 

zastupiteľstvu v Kapušanoch  predložený návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť a viacročný 

rozpočet na roky 2023 a 2024 zobrať na vedomie. 

 

Diskusia k téme neprebehla, poslanci OcZ pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 109/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

Kapušany k: 

• návrhu rozpočtu obce Kapušany na rok 2022 

• návrhu viacročného rozpočtu obce Kapušany na roky 2023 - 2024. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7    PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0    

 

Príchod Ing. Palovič 18:15 hod. 

 

K bodu Návrh Rozpočtu Obce Kapušany na rok 2022  

Predkladá: Ing. Božena Marcinová, referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky 

 

Starostka obce odovzdala slovo predsedovi Komisie finančnej, rozpočtovej, 

legislatívnej a správy majetku obce. P. Revay – z dôvodu dôkladnej prípravy dokumentu Návrh 

rozpočtu Obce Kapušany na rok 2022 sme za účasti starostky obce členov komisie, Ing. 

Havrillovej, ekonómky obce a hlavného kontrolóra obce zasadali v mesiaci november 

opakovane. Komisia prehodnotila jednotlivé príjmové a výdavkové položky rozpočtu obce so 

zohľadnením návrhov príslušných VZN č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady                 a drobné stavebné odpady na území obce Kapušany a VZN č. 

6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so zohľadnením 

schválených investičných projektov. Podkladom na spracovanie návrhu bolo aj aktuálne 

čiastočné čerpanie rozpočtu obce, o ktorom informovala ekonómka obce. Členovia sa zhodli, 

že pri jednotlivých položkách, kde nebolo známe čerpanie bude zohľadnená výška v porovnaní 

so schváleným rozpočtom obce 2021. Navýšili sme napr. položku pre organizácie v pôsobnosti 

obce o sumu 3 000,00 EUR. Pri určení výšky podielových daní komisia vychádzala z aktuálnej 

prognózy zverejnenej Ministerstvom financií SR. Po ukončení prípravnej fázy som ako 

predseda Komisie finančnej, rozpočtovej, legislatívnej a správy majetku obce spracoval 

podrobný návrh príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Návrh rozpočtu obce Kapušany na rok 

2022  bol zverejnený na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli.  

K návrhu rozpočtu obce Kapušany na rok 2022 zaslala pripomienku dňa 3. 12. 2021                      

Ing. Katarína Krajkovičková, PEA s.r.o. – účtovný správca miezd obce Kapušany. 

Pripomienkou sa 6. 12. 2021 zaoberala komisia na vyhodnotenie. Na základe podrobnej analýzy 

bol identifikovaný rozdiel v kolónke sociálne služby – 3 zamestnankyne OcÚ pracujúce 

v oblasti sociálnych služieb mali byť pôvodne zamestnané prostredníctvom OZ Diamant a časť 
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ich mzdy mala byť refundovaná. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neboli sociálne 

služby realizované v plánovanej podobe a OZ Diamant pracovníčky nezamestnal. Nastala 

situácia, že mzdové náklady 3 pracovníčok spolu s poistným hradila obec, čo nebolo zahrnuté 

v rozpočte obce. Diskusia k téme: 

P. Havrillová – v príjmovej časti sme nerátali s výsledkom hospodárenia, ktorý sme v tom čase 

nemali k dispozícii.  

Starostka obce: oproti min. roku sa nám navýšia podielové dane, ide o navýšenie o 2 000,00 

EUR oproti návrhu (výška podielových daní  1 277 342,00 EUR). Plán investičných akcií obce 

na 2022 a prerozdeľovanie finančných prostriedkov jednotlivým organizáciám bude 

predmetom rokovania v novom roku.  Predkladaný dokument Návrh rozpočtu Obce Kapušany 

na rok 2022 nie je nemenný, v priebehu roka sú zmeny zapracované prostredníctvom 

rozpočtových opatrení. 

P. Maňkoš – v Dennom centre je v podrobnom rozpočte zadefinovaná dosť veľká položka 

energie. V tejto budove sa na vykurovanie používajú stále plynové gamatky (položka Denné 

centrum/tovary a služby)? Starostka obce: áno. 

Hlavný kontrolór – rozpočet sa môže v priebehu roka upravovať a prispôsobiť aktuálnym 

potrebám obce. Diskusia k téme bola ukončená, poslanci OcZ pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 110/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch: 

• schvaľuje rozpočet obce Kapušany na rok 2022 

• berie na vedomie viacročný rozpočet obce Kapušany na roky 2023/2024. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8     PROTI : 0    ZDRŽAL SA: 0    

 

K bodu Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 ZŠ s MŠ Kapušany 

Predkladá: Ing. Miriam Jakšová, ekonomické oddelenie ZŠ s MŠ Kapušany 

 

Starostka obce: doručený Vám bol materiál Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 ZŠ s MŠ 

Kapušany.  Obec na základe rozpočtového opatrenia školy pripravila vlastný dokument 

rozpočtové opatrenie č. 5/2021 obce Kapušany, kde je premietnuté aj rozpočtové opatrenie 

školy. 

Diskusia k téme neprebehla, poslanci OcZ pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 111/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2021 ZŠ s MŠ 

Kapušany. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8     PROTI : 0    ZDRŽAL SA: 0    

 

p. Smetanková odchod v čase 18:25 hod. 

K bodu 13 Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 obce Kapušany 

Predkladá: Ing. Božena Marcinová, referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky 

 

Starostka obce – okrem zapracovania rozpočtového opatrenia č. 5/2021 ZŠ s MŠ Kapušany 

predkladateľka premietla v dokumente aj navýšenie miezd 2 nových pracovníkov referátu 

údržby a opráv a pracovníčok Denného centra, ktorých časť mzdy mala byť pôvodne 
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refundovaná občianskym združením Diamant. Diskusia k téme neprebehla, poslanci pristúpili 

k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 112/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2021 obce Kapušany. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7    PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0    

 

 

K bodu 14 Predaj nehnuteľností v k.ú. Kapušany, pozemky parc.č. KNC 1833/10 

a 1833/12 pre účely výstavby R4 – Severný obchvat 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, referát strategického rozvoja 

 

Návrat p. Smetankovej 18:27 hod. 

Starostka obce: predkladateľka doručila podrobne spracovaný materiál, v dôvodovej správe 

uviedla: 19. 10. 2021 bol doručený list s ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy pre účely 

majetkovoprávneho vysporiadania stavby 1971/R4 Prešov severný obchvat, k vydaniu 

stavebného povolenia. Výstavba je vo verejnom záujme. Dôvod kúpy: v rámci vypracovania 

dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) a vzhľadom k uplynulej dobe od vypracovania 

dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) – 6 rokov, na základe ktorej sa robili výkupy, 

nastala zmena legislatívy a technických predpisov. Z uvedeného dôvodu vyplynuli aj drobné 

zmeny v projekte, ktoré sa dotkli aj pozemkov vo vlastníctve Obce Kapušany. 

Predmetom predaja sú pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Kapušany, obec Kapušany, okres 

Prešov, vedené na Okresnom úrad Prešov, katastrálnom odbore, zapísané na LV 1037, a to: 

KNC 1833/10, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 63 m2, podiel 1/1,  

KNC 1833/12, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2, podiel 1/1, 

podľa GP 70/2020. Cena nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom č. 125/2021 na 

2751,76 €, po navýšení koeficientom 1,2 podľa zákona o jednorazových mimoriadnych 

opatreniach v príprave niektorých stavieb. Kúpna cena predstavuje 3302,11 €. Zámer predaja 

ako prípad hodného osobitného zreteľa bol schválený uznesením OcZ č. 87/2021 dňa 19. 11. 

2021, bol zverejnený obvyklým spôsobom. Keďže boli dodržané zákonné podmienky, môže 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schváliť uznesením samotný predaj. 

Diskusia k téme neprebehla, poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č.  113/2021 

Obecné  zastupiteľstvo  v Kapušanoch schvaľuje predaj obecného majetku Národnej diaľničnej 

spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava z dôvodu osobitného zreteľa v súlade 

s §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Predmetom predaja je: 

a) pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Kapušany, parc. č. KNC 1833/10, zapísaný na LV                    

č. 1037, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 63 m2, podiel 1/1,  

b) pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Kapušany, parc. č. KNC 1833/12, zapísaný na LV                      

č. 1037, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2, podiel 1/1. 

Obecné zastupiteľstvo posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

majetkovoprávneho vysporiadania k vydaniu stavebného povolenia stavby R4 Prešov – 

Severný obchvat. Realizácia stavby je vo verejnom záujme. Navrhovaná kúpna cena v hodnote 

1,2 násobku všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom č. 125/2021 
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predstavuje sumu 3302,11 €. Majetok je pre obec nepotrebný. Predajom sa naplní účel výstavby 

diaľnice R4 a zámery obce z hľadiska územného plánovania a strategického rozvoja. 

Poslanci OcZ: 9 

Prítomní poslanci OcZ: 8 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0     

3/5 kvórum splnené/nesplnené 

V Kapušanoch, dňa 10. 12. 2021 

 

K bodu 15 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutí obecnej rady v roku 2022 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

 

Starostka obce predstavila prítomným dokument: 

 PLÁN   ZASADNUTÍ  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  ROK  2022 

poradové číslo zasadnutia Dátum konania 

1.  28. 01. 2022 

2.  22. 04. 2022 

3.  24. 06. 2022 

4.  23. 09. 2022 

5.  18. 11. 2022 

6.  09. 12. 2022 

PLÁN   ZASADNUTÍ   OBECNEJ   RADY  ROK   2022 

poradové číslo zasadnutia Dátum konania 

1.  20. 01. 2022 

2.  13. 04. 2022 

3.  16. 06. 2022 

4.  14. 09. 2022 

5.  10. 11. 2022 

6.  01. 12. 2022 

 

 

●  Uznesenie č.  114/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva                           

a obecnej rady na rok 2022. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0     

 

K bodu 16 Žiadosti  

a) Žiadosť o predĺženie platnosti  nájomných zmlúv  v BNŠ  

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, referát sociálnej práce 

 

Starostka obce: podklady doručila spracovateľka, ktorá dodala aj prehľad o záväzkoch 

nájomcov. K dnešnému dňu nemajú vyplatené nájomné, mesačne sú úhrady realizované okolo 

19. dňa kalendárneho mesiaca. Záväzky nie sú až tak vysoké, nájomníci sa snažia dodržiavať 

splátkový kalendár určený na vysporiadanie dlhov. Vzniká otázka, čo s neplatičmi, ako 

postupovať, schválime uznesenie s predĺžením nájomných zmlúv v BNŠ na kratšie obdobie, 

aby sme nájomcov motivovali vyplatiť dlhy? V minulosti sme riešili oveľa vyššie záväzky. 

Sociálna situácia v niektorých rodinách nie je jednoduchá. Diskusia k bodu: 
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Ing. Palovič – v zime je situácia obyvateľov BNŠ horšia, náklady majú vyššie a práce je menej. 

Mnohí z nich sú zamestnaní na NKP Kapušiansky hrad v rámci aktuálnych projektov, vtedy 

s úhradami za nájom nie sú problémy. 

Ing. Havrillová – riešili sme to aj na obecnej rade, v zime sa im pozdĺžnosti navýšia, ale určené 

splátkové kalendáre sa snažia v rámci svojich možností dodržiavať. Nastupuje zimné obdobie, 

určite nie som za to, aby zmluvy s problematickými nájomcami neboli uzatvorené.  

Starostka – októbrové a novembrové záväzky musia byť vyplatené do 31. 12. 2021, 

s komunitou bude pracovníčka referátu sociálnej práce naďalej aktívne pracovať.  

 

Diskusia k téme bola uzatvorená, poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 115/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy v BNŠ v obci 

Kapušany: 

1. na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre  pána  Miroslava  Gábora, od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022. 

2. na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre pani Miroslavu Hrickovú, od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022. 

3. na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre pána Jozefa Siváka, od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022. 

4. na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre pána Mareka Gábora, od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022. 

5. na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre pána Tomáša Lacka, od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022. 

6. na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre pána Dávida Siváka, od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022. 

7. na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre pána Romana Hricka, od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022. 

8. na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre pani Martu Lackovú, od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022. 

9. na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre pani Perlu Balogovú , od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022. 

10. na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre pani Ivetu Horvátovú, od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0     

 

b) Žiadosť o predĺženie platnosti  nájomnej zmluvy  v 18 b.j.  

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, referát sociálnej práce 

 

Starostka obce: ide o pridelenie bytu pre p. Kseňákovú. V tomto prípade boli podklady 

doložené a nie sú dôvody, pre ktoré by nemala byť žiadosť schválená. Diskusia k téme 

neprebehla, poslanci OcZ pristúpili k hlasovaniu.  

 

●  Uznesenie č. 116/2021 

 Obecné  zastupiteľstvo  v Kapušanoch súhlasí s predĺžením platnosti  nájomnej zmluvy                            

v 18 b.j.  v obci  Kapušany na dobu určitú 3 roky s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy 

o nájme bytu  pre  pani Zdenu Kseňakovú od 01. 02. 2022 do 31. 01. 2025. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0     
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K bodu 17 Rôzne 

a) Výročná správa obce za rok 2020 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, referát strategického rozvoja 

 

Starostka obce: ide o rozsiahly dokument, ktorý spracovala predkladateľka. OcZ ju berie na 

vedomie. Diskusia k téme neprebehla. Poslanci OcZ pristúpili k hlasovaniu.  

 

●  Uznesenie č. 117/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie  Výročnú správu obce za rok 2020. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu rôzne informovala prítomných starostka obce: 

 

• V súvislosti s pripravovaným dokumentom PHRSR zaslal p. Ladislav Kokoška 

pripomienku, v ktorej sa informoval vo veci umiestnenia svetelnej signalizácie, ktorá 

bola súčasťou prechodu pre chodcov od ul. Slánska smerom k Parku sv. Cyrila 

a Metoda. Obec aj touto cestou informuje občanov, že na stavbe „I/18 Prešov – Lipníky 

SO 104-00 Rekonštrukcia ciest I/18“ bol ukončený aj objekt :SO-02 Cestná svetelná 

signalizácia“, ktorý bol v tejto súvislosti odborne demontovaný a dočasne umiestnený 

v priestoroch spoločnosti O.S.V.O. comp, a.s., ktorá doručila zoznam demontovaného 

materiálu spolu s fotodokumentáciou (stožiare, výložník, radič, semafory, káblové 

zväzky...).  

• Spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o. oslovila obec s ponukou umiestnenia 

samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok  prostredníctvom tzv.                   

Z-Boxu. Poslancom OcZ bol zaslaný návrh Zmluvy pre umiestnenie Z-Boxu. Je 

pripravený návrh uznesenia, keďže v prípade odsúhlasenia bude zabratý verejný 

priestor/majetok obce. Treba tiež zvážiť umiestnenie Z-Boxu – mal by byť dobre 

dostupný, umožnené by malo byť dobíjanie prostredníctvom solárnych panelov... 

Nechávam priestor na vyjadrenie pre poslancov k vhodnosti umiestnenia zariadenia: 

 

P. Revay – súhlasím s umiestnením Z-Boxu, ale nie za podmienok, ktoré sú uvedené v zmluve. 

Sú pre obec nevýhodné – napr. podmienky bod 3.1 náklady znáša obec pri premiestnení do 

výšky 250,00 EUR, rovnako bod 2.5 obec zabezpečí, že solárnym článkom nebude nič tieniť 

a pod. Suma prenájmu je 1,00 EUR za celú dobu nájmu, zmluva je pripravená na dobu neurčitú. 

Určite navrhujem zmenu zmluvných podmienok výhodnejších pre obec a tiež suma prenájmu 

musí byť stanovená v súlade s platným VZN obce. 

P. Palovič – určite by mal podmienky zmluvy preveriť obecný právnik. Podľa jeho stanoviska 

upravíme podmienky.  

P. Bohata – v rámci obce funguje táto služba prostredníctvom výdaja objednaného tovaru 

v predajni Marek Varga MAVA. V rámci obce máme dosť zahustenú dopravu, túto službu by 

využívali aj občania okolitých obcí a situácia by sa ešte zhoršila. 

P. Maňkoš – je to podnikateľská činnosť, podľa môjho názoru to nie je vo verejnom záujme. 

Ak požiadam OcZ tiež zaplatím iba 1,00 EUR ročne za prenájom ak zadefinujem verejný 

záujem, ktorý nie je v legislatíve presne zadefinovaný? Takýto záber verejného priestranstva 

máme ošetrený v sadzbe daní platných na území obce Kapušany.  

Starostka obce – ide o službu, ktorá by bola občanom k dispozícii nepretržite 24 hod., zvýšila 

by konkurenčné prostredie, aj keď obdobnú službu ponúka aj Slovenská pošta, a.s. a predajňa 

MAVA. Určite oslovím obecného právnika so žiadosťou o stanoviska a následne požiadam 

Packeta Slovakia s.r.o. o zapracovanie pripomienok do zmluvy. Potom bude vybratý vhodný 
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priestor na osadenie Z-Boxu napr. pri budove požiarnej zbrojnice, alebo pri parkovisku 

reštaurácie Legenda. 

P. Havrillová – dávam návrh na prijatie uznesenia, aby zmluvné podmienky pripomienkoval 

obecný právnik s dodávateľom služby. Hlasovanie poslancov za návrh: 

 

ZA: 6    PROTI : 0  ZDRŽAL SA: 2, p. Maňkoš, p. Bohata 

 

Návrh p. Havrillovej bol schválený, poslanci pristúpili k hlasovaniu za uznesenie. 

 

●  Uznesenie č.  118/2021 

 

Obecné  zastupiteľstvo  v Kapušanoch berie na vedomie informáciu o umiestnení ZBox-u 

v obci Kapušany a poveruje starostku obce vstúpiť do jednania so spoločnosťou Zásielkovňa 

s.r.o. so sídlom: Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01  Bratislava, IČO 48136999, za účelom 

vybudovania a užívania samoobslužných výdajných a podacích miest. 

 

ZA: 6   PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 2, p. Maňkoš, p. Bohata 

 

• Východoslovenská distribučná, a.s. Košice zverejnila 1. 12. 2021 výzvu na vykonanie 

výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme 

VN/VNN vedení formou verejnej vyhlášky (vyhláška je zverejnená na 

www.kapusany.sk a na úradnej tabuli). Vlastníci nehnuteľností, na ktorých sa 

nachádzajú elektrické vedenia vo vlastníctve VVD, môžu z dôvodu potreby okliesnenia 

stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť, alebo spoľahlivosť prevádzky 

elektrických vedení distribučnej sústavy, nahlásiť potrebu orezu drevín do termínu 20. 

12. 2021 na sekretariáte OcÚ Kapušany.  

• Dňa 29. 11. 2021 služobná cesta do Bratislavy za účelom prevzatia nových mandátnych 

certifikátov, navštívili sme aj Ministerstvo školstva SR vo veci poukazovania 

finančných prostriedkov bývalého riaditeľa ZŠ s MŠ Kapušany                            p. 

Ruščáka. Na generálnom riaditeľstve MŠ SR sme sa stretli s p. Sládečkovou 

a prerokovali túto problematiku. V Bratislave sme navštívili výkonného riaditeľa 

Slovnaft, a.s. Bratislava p. Mareka Senkoviča a v mene našej obce sme poďakovali 

spoločnosti za finančný dar 15 000,00 EUR na výstavbu chodníka ul. Železničná. 

V tejto súvislosti sme Slovnaft, a.s. požiadali o výpomoc na opravu výtlkov 

komunikácie k Slovnaft, a.s., Terminál Kapušany. Zatiaľ nemáme spätnú väzbu. 

• 30. 11.  2021 sa uskutočnilo preberacie konanie stavby Zmena zdroja vykurovania 

budov ZŠ s MŠ Kapušany, záručná doba na novú technológiu vykurovania je 5 rokov. 

• Aktuálne ŽSR čistia priepusty popod železničné koľaje, ktoré majú vo svojom 

vlastníctve. Spoločnosť Slovnaft, a.s. pokračuje ďalej v čistení priepustov popod žel. 

koľaje v ich vlastníctve a následne vyčistia aj melioračný kanál na svojom pozemku až 

po vyústenie do rieky Sekčov. 

• Od budúceho týždňa bude SÚC PSK realizovať čistenie priekopy pri rodinnom dome 

p. Semana na ul. Nová štvrť. 

• 6. 12. 2021 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície terénneho 

sociálneho pracovníka. Úspešný uchádzač bude vykonávať činnosť na OcÚ. 

• Obec si nechala vyhotoviť cenovú ponuku na realizáciu aktualizácie dopravného 

značenia v rámci celej obce Kapušany. 

http://www.kapusany.sk/
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• Aj tento rok bude pred Kostolom sv. Martina v Kapušanoch vianočný betlehem. Bude 

bez osadených drevených sôch, na realizácii sa bude podieľať SZUŠ Kapušany 

v spolupráci s určenými pracovníkmi OcÚ. 

• Práce na stavbe Chodník ul. Železničná I. etapa boli z dôvodu 

nepriaznivých poveternostných podmienok pre rok 2021 prerušené. Podľa platnej 

zmluvy je termín ukončenia výstavby stanovený na 15. 4. 2022. V novom roku je 

potrebné realizovať drobné úpravy a stavebné práce ako náter zábradlia, uloženie 

ochranných krytov na ostení zábradlia a podobne. 

• V budúcom týždni prebehne preberacie konanie stavby Kanalizácia stoka „KB6“ ul. 

Cintorínska. Stavebné práce realizovala v súlade so zmluvou o dielo spoločnosť MP 

KANAL servis s.r.o. 

• Stavebné práce v rámci stavby Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany 

ul. Urbárska a Severná, ktoré realizovala spoločnosť CEZO, spol. s r.o. pokračujú.  

 

Diskusia poslancov OcZ k bodu rôzne: 

 

• P. Revay – chcem informovať prítomných, že nezisková organizácia Kapušany pre 

všetkých v spolupráci s občianskym združením Kapyško zakúpila workoutovú zostavu 

do exteriéru, ktorá bude osadená pri budove B ZŠ s MŠ Kapušany pri prechode 

k školskej jedálni. Cena zostavy je 6 000,00 EUR s inštaláciou a dodaním. 

Chcem sa tiež na základe podnetov občanov informovať, či by mohla obec zlepšiť 

zverejňovanie informácií vo veci vyhlásenia výziev a verejných obstarávaní. Mohli by sa 

osloviť podnikatelia z našej obce, ktorí by sa vďaka lepšej informovanosti mohli zapojiť do 

výziev, prípadne verejných obstarávaní realizovaných na území Kapušian. Komisia pre 

spoluprácu s podnikateľskými subjektmi môže byť v tejto veci nápomocná. P. Maňkoš, 

predseda komisie – máme e-mailové kontakty na podnikateľov obce, cielene sme ich 

informovali na základe podkladov zaslaných p. Majirskou, v poslednom období neevidujem 

zasielanie podnetov od pracovníčky strategického rozvoja obce. Aj keď výzvy sú 

zverejňované zákonným spôsobom a kto má záujem, môže si cielene vyhľadávať a zapájať 

sa napr. do zasielania cenový ponúk, verejných súťaží a pod. P. starostka: nie je to tak, že 

by sa tunajší podnikatelia vôbec nezapájali do prác – spomeniem stavebné práce na obecnej 

knižnici, jej interiérové vybavenie, miestna predajňa potravín nám tento rok balila 

mikulášsku nádielku, pri odborných prácach súvisiacich s kanalizáciou sa rovnako podieľal 

miestny podnikateľ, drevenú hmotu na realizáciu opráv lavičiek v Parku sv. Cyrila 

a Metoda dodal miestny stolár a takýchto príkladov môžem uviesť viac. Čo sa týka väčších 

zákaziek, ktoré podliehajú verejnému obstarávaniu, do týchto súťaží obec nemôže 

vstupovať. Určite vieme zlepšiť informovanosť vo veci predneseného podnetu p. Revaya 

a v spolupráci s p. Majirskou budú informácie sprostredkované Komisii pre spoluprácu 

obce s podnikateľskými subjektmi, alebo nájdeme iný vhodný spôsob sprostredkovania 

informácií o investičných aktivitách v rámci obce. 

 

Diskusia bola ukončená. 
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K bodu Záver    

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a v čase  20:15 hod. ukončila rokovanie OcZ.  

 

 

 

 

 

 

 

        ____________________ 

        RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce Kapušany     

 

 

 

 

 

Overovatelia:    Ing. Igor Revay 

        __________________ 

    

  Radoslav Namešpetra     

      __________________ 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Magdaléna Verčimáková   __________________ 

Kapušany, 10. 12. 2021  

 

 

Príloha Prezenčná listina 

zverejnená: 28. 12. 2021 

 

 

 

 

 


