
Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

UZNESENIA OcZ 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch na svojom zasadnutí 
dňa 15. 05. 2020 prijíma tieto uznesenia: 

 
 

1 
 

• Uznesenie č. 25/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 

• schvaľuje návrhovú komisiu:    Ing. Andrea Havrillová
  

• určuje za overovateľov zápisnice:   Mgr. Lenka Smetanková 
         RNDr. Pavol Petrovský 

 

 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 

 

 

• Uznesenie č. 26/2020  

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

Obecného zastupiteľstva obce Kapušany, konaného dňa 27. 02. 2020. 

 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 

 

• Uznesenie č. 27/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kapušany na II. polrok 2020. 

 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 
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UZNESENIA OcZ 
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• Uznesenie č. 28/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 01/2020 ZŠ s MŠ 

Kapušany, Hlavná 367/7, 082 12  Kapušany. 

 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 

 

• Uznesenie č. 29/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 01/2020 Obec 

Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12  Kapušany po zapracovaní pripomienky. 

 

 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 

 

 

• Uznesenie č. 30/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 o majetku obcí zámer previesť nehnuteľný majetok obce – pozemok nachádzajúci sa 

v k. ú. Kapušany parc. č. KNC 294, druh pozemku záhrada o výmere 143 m2 ako prípad hodný 

osobitého zreteľa pani Anne Kočiščákovej za hodnotu stanovenú znaleckým posudkom. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že tento pozemok je pre obec nepotrebný 

a pani Kočiščáková sa o pozemok stará a zveľaďuje ho vyše 30 rokov. 
 

 

 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 
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UZNESENIA OcZ 
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• Uznesenie č. 31/2020  

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzavretím Zmluvy o zriadení vecného bremena pre 

oprávneného Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Košice z dôvodu realizácie 

stavby „Kapušany smer k ŽSR – rozšírenie vodovodu“. Vecné bremeno bude zriadené 

bezodplatne na časti dotknutých nehnuteľností v rozsahu, ako je vyznačené v geometrickom 

pláne č. 029/2020 vyhotoveného dňa 21.02.2020 firmou Geoteam M.Z. č. G1-345/2020. 

Celkový záber vecného bremena pre dotknuté nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Kapušany, 

parc. č. KN C 1254, 1266/4, 1269, 1369, zapísaných na LV 1037 v zmysle uvedeného 

geometrického plánu je 1470 m². 
 

 

 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 

• Uznesenie č. 32/2020  

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzavretím zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena pre oprávneného Martina Kokošku, r. Kokošku a Andreu Kokoškovú, r. Rentkovú, 

Záhradná 467/41, Kapušany na zriadenie vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa v k. 

ú. Kapušany, zapísaného na LV č. 1037, parc. č. KN C 1331, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 2322 m2. Táto zmluva bude uzatvorená z dôvodu možnosti umiestnenia 

stĺpu vo vlastníctve oprávnených za účelom pripojenia odberného miesta do elektrickej 

distribučnej sústavy. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne z dôvodu osobitného zreteľa, 

nakoľko oprávnení z vecného bremena umožnia obci Kapušany na tomto stĺpe umiestnenie 

verejného osvetlenia, obecného rozhlasu, informačnej tabule, či pripojenie sa iného odberateľa 

elektrickej distribučnej sústavy. 

 

 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

 

 

 

________________________ 

 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 
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• Uznesenie č. 33/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje zámer odpredaja obecného majetku 

kupujúcemu – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36 570 460, Komenského 

50, Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to: 
 

Predmetom kúpy je časť kanalizácie v nasledovnom rozsahu: 

SO 12   Kanalizácia Kapušany 

Stoka „KB-1“ PVC DN 300 mm na ulici Železničná o dĺžke   303,0 m 

Stoka „KB“ PVC DN 300 mm na ulici Železničná o dĺžke   107,0 m 

(z celkovej dĺžky 614,0 m stoky „KB“) 

Stoka „KG2a“ PVC DN 300 mm na ulici Tehelná o dĺžke   400,0 m 

                    (z celkovej dĺžky 552,0 m stoky „KG2a“) 
 

To všetko za kúpnu cenu 1 EUR bez DPH. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že verejná kanalizácia je v havarijnom 

technickom stave, ktorý vyžaduje značné finančné prostriedky na uvedenie do prevádzky. Obec 

Kapušany nemá potrebné financie, personál ani techniku na zrekonštruovanie verejnej 

kanalizácie. VVS, a.s. sa javí ako jediný vhodný subjekt na kúpu tohto majetku, nakoľko 

disponuje potrebným finančným, personálnym a technickým vybavením a je osobou odborne 

spôsobilou na výkon činností spojených s odvádzaním odpadových vôd. VVS, a.s. zároveň ako 

protihodnotu oproti symbolickej kúpnej cene na vlastné náklady zabezpečí rekonštrukciu 

a spojazdnenie verejnej kanalizácie. V súčasnosti je trendom skôr upúšťanie od samostatného 

prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry obcami a mestami pričom tieto postupne poverujú 

prevádzkovaním svojej infraštruktúry vodárenské spoločnosti, v územnej pôsobnosti ktorej sa 

nachádzajú. Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou 

dražbou v zmysle ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí tak 

neprichádza do úvahy.  

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 

3/5-ové kvórum prítomných poslancov splnené. 

 

 

 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 
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• Uznesenie č. 34/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje návrh na vyradenie drobného hmotného 

majetku obce: 

pneumatiky požiarneho auta 
inventárne číslo: 3-452-3/0001 
obstarávacia cena: 3 294,00 Eur za 6 ks 
zostatková hodnota: 0,00 Eur, 
 

ktorý je prebytočným majetkom vo vlastníctve obce, obec ho nevyužíva na plnenie svojich úloh 

k 11.05.2020. 
 

 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 

• Uznesenie č. 35/2020  

• Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy v 

18 b.j. na dobu určitú 1 rok s možnosťou opakovaného predĺženia  zmluvy  o nájme 

bytu pre p. Petra Hudáka od 01. 06. 2020. 

• Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy  v 

18 b.j. na dobu určitú 3 roky s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy   o nájme 

bytu pre p. Martinu Želinskú  od 01. 07. 2020. 

• Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy  v 

18 b.j. na dobu určitú 3 roky s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy    o nájme 

bytu pre p. Stanislava Juročka od 01. 08. 2020. 

• Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy  v 

18 b.j. na dobu určitú 3 roky s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme 

bytu pre p. Milana Husovského  od 01. 09. 2020. 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 

 

 



Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

UZNESENIA OcZ 
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• Uznesenie č. 36/2020  

 Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy v 6 b.j. na 

dobu určitú 3 roky s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu pre p. 

Martinu Vydumskú  od 27. 07. 2020. 

 Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy v 6 b.j. na 

dobu určitú 3 roky s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu pre p. 

Ignáca Juhoša  od 06. 07. 2020. 

 Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy v 6 b.j. na 

dobu určitú 3 roky s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy  o nájme bytu pre p. 

Magdalénu Hudákovú od 27. 07. 2020. 

 Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy  v 6 b.j. na 

dobu určitú 3 roky s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu pre p. 

Mareka Baláža od 01. 08. 2020. 

 Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy v 6 b.j. na 

dobu určitú 3 roky s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu pre p. 

Jozefa Dobroviča od 29. 07. 2020. 

 

 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 

 

 

 

• Uznesenie č. 37/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na 

prevádzku zariadenia pre seniorov žiadateľovi Sociálny dom ANTIC, n. o., Bardejov, Pod 

Papierňou 71. 

 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 
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• Uznesenie č. 38/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje prenájom nehnuteľnosti – pozemku parcela 

registra C č. 984/1 vedenej na liste vlastníctva č. 1037 o výmere 90,00 m² žiadateľovi Ignácovi 

Litvovi, bytom Ličartovce 52, 082 03  Ličartovce a manželke Ing. Anne Litvovej, Slovenská 

411/21, 082 12  Kapušany v zmysle VZN č. 5/2011. 
 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 

 

• Uznesenie č. 39/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje prenájom nehnuteľnosti – pozemku parcela č. 

241/13 o výmere 12,00 m² určeného na záhradkárske účely, zapísaného na LV č. 1037 k.ú. 

Kapušany, na dobu určitú v zmysle nájomnej zmluvy v 18 b.j. v súlade VZN č. 5/2011 pre 

žiadateľa: 

Pavol Želinský, Krátka 141/3, 082 12  Kapušany   

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 

 

• Uznesenie č. 40/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje žiadosť Ing. Milana Maňkoša, Ardova ½, 082 

12  Kapušany, IČO: 43206034 o zníženie nájmu v priestoroch Kultúrneho domu počas trvania 

pandémie COVID-19 takto: 
• Za obdobie marec 2020 bude platba nájomného za priestory (nie energie) o 50% 

ponížená, z dôvodu, že prevádzka Legenda reštaurácia bola v mesiaci marec 

2020 v termíne od 16. 03. 2020 do 31. 03. 2020 zatvorená. 

• Za apríl 2020 bude platba nájomného za priestory (nie energie) o 75% ponížená, 

z dôvodu, že v tomto mesiaci bola prevádzka Legenda reštaurácia pre verejnosť 

uzatvorená, žiadateľ využíval iba priestory kuchyne a skladové priestory. 

 

 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 
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• Uznesenie č. 41/2020 * 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru 

Kapušany, Požiarnická 1, 082 12  Kapušany, IČO: 00 177 474 5203 o dotáciu z rozpočtu obce 

Kapušany vo výške 1 390,00 Eur. 
 

*Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 

 

• Uznesenie č. 42/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie ukončenie členstva v Komisii kultúry 

a školstva pri OcZ Kapušany Mgr. Kamily Slivkovej, Ing. Marka Husovského a Ing. Jána 

Zemčáka. 

 

 

Kapušany, dňa 15. 05. 2020 

 

 

__________________________ 

             RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené a zverejnené: 

 20. 05. 2020     Podpis:     

       ____________________________ 

 


