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Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

konaného dňa 23. 02. 2023 o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Kapušanoch 

  KY-65/2023/OcU-3 

Dátum konania:   23. 2. 2023 

Začiatok rokovania:   16:00 hod. 

Miesto rokovania:  zasadacia miestnosť OcÚ Kapušany 

Rokovanie OcZ:  2/2023 

Prítomní:   Ing. Ján Zemčák, starosta obce 

    Ing. Jozef Pribula, zástupca starostu obce  

    Jozef Bača 

Mgr. Peter Germuška 

    Peter Husovský  

Mgr. Irena Kasalová, Dis. art., čas príchodu: 16:05 hod. 

Renáta Maňkošová 

    Radoslav Namešpetra 

RNDr. Pavol Petrovský, čas príchodu: 16:10 hod. 

    Ing. Igor Revay  

    Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce 

    Mgr. Magdaléna Verčimáková, zapisovateľka 

 

 

Zverejnený program:  

 

1. Otvorenie 

2. Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice/ 

3. Schválenie zverejneného programu 

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 26. 01. 2023 

5. Návrh dodatku č. 1/2023 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2022 o výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach                                     

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kapušany 

6. Schválenie podania žiadosti o príspevok z výzvy  Fondu na podporu športu na 

výstavbu športového areálu v Parku sv. Cyrila a Metoda v obci Kapušany  

7. Schválenie prijatia úveru z Environmentálneho fondu na realizáciu: Modernizácia 

verejného osvetlenia v obci Kapušany 

8. Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu na ulici Puchovská 696/52 

v Kapušanoch  

9. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku žiadateľovi WeBelka, n.o., Plzenská 2, 

Prešov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 

podľa § 75  zákona  č. 448/2008 Z. z. na rok 2023                 

10. Žiadosť ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - RAYMAN RESCUE, o.z.   o ukončenie nájmu                

v budove zdravotného strediska 

11. Žiadosť NOVU MED center, s.r.o. o prenájom nebytových priestorov v budove 

zdravotného strediska 

12. Žiadosť Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. o ukončenie časti nájmu v budove 

zdravotného strediska z dôvodu plánovaného uzatvorenia gynekologickej ambulancie 

13. Rôzne 

14. Záver 
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K bodu 1 Otvorenie 

 

Pán starosta privítal všetkých prítomných na rokovaní OcZ. Konštatoval, že na úvod 

rokovania je prítomných 7 poslancov, OcZ je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2 Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice 

 

Do návrhovej komisie p. starosta navrhol: Mgr. Petra Germušku, za overovateľov 

zápisnice: Radoslava Namešpetru a Ing. Jozefa Pribulu. Poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 54/2/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 

• schvaľuje návrhovú komisiu:   Mgr. Peter Germuška 

• určuje za overovateľov zápisnice:  Radoslav Namešpetra 

      Ing. Jozef Pribula 

                                                                             

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7/7  PROTI:0   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 3 Schválenie zverejneného programu 

 

Starosta obce prítomných oboznámil so zverejneným programom. Prítomní poslanci 

program nepripomienkovali a pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 55/2/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje zverejnený program rokovania. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7/7  PROTI:0   ZDRŽAL SA: 0 

 

Príchod p. Kasalová: 16:05 hod. 

 

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 26. 01. 2023  

 

Starosta obce konštatoval, že na zasadnutí OcZ  dňa 26. 01. 2023 bolo celkovo prijatých  

15 uznesení. Uznesenie č. 52/1/2023 v znení: Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch poveruje 

starostu obce vypracovaním projektovej dokumentácie na doplnenie verejného osvetlenia ul. 

Urbárska a Severná, je v štádiu plnenia. Obec odoslala objednávku na vypracovanie projektovej 

dokumentácie, neskôr bude zvolený ďalší postup. Ostatné uznesenia boli splnené. Poslanci 

pristúpili k hlasovaniu. 
 

●  Uznesenie č. 56/2/2023 

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

Obecného zastupiteľstva obce Kapušany konaného dňa 26. 01. 2023. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8/8  PROTI:0   ZDRŽAL SA: 0 

 

Príchod p. Petrovský: 16:10 hod. 
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K bodu 5 Návrh dodatku č. 1/2023 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2022 o výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach                                     

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kapušany 

 

Starosta obce - Návrh dodatku k VZN bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým na 

úradnej tabuli,  na internetovej stránke obce a na CUET (centrálna úradná elektronická tabuľa).  

K zverejnenému návrhu nebola doručená žiadna pripomienka. Týmto dodatkom sa mení 

a dopĺňa Článok 4, Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej jedálni, v bode 1 sa 

pôvodný text nahrádza výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy 

stanovuje obec na vydané jedlo na deň/cudzí stravníci zo sumy 3,67 EUR na 4,25 EUR 

a zamestnancom školstva z 2,50 EUR na 4,25 EUR.  

Obec navrhuje doplnenie VZN na základe žiadosti ZŠ s MŠ Kapušany. Diskusia:                           

p. Bača – aké osoby zahŕňa pojem cudzí stravníci? Starosta obce – ide napr. o učiteľov SZUŠ, 

ktorým je poskytovaná strava v ŠJ. Diskusia k téme bola ukončená, poslanci pristúpili 

k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 57/2/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch  sa uznáša na Dodatku č. 1/2023 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 6/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kapušany. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9/9  PROTI:0   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 6 Schválenie podania žiadosti o príspevok z výzvy  Fondu na podporu športu na 

výstavbu športového areálu v Parku sv. Cyrila a Metoda v obci Kapušany  

 

Starosta obce – obec má spracovanú projektovú dokumentáciu „Športový areál – Park 

sv. Cyrila a Metoda v obci Kapušany“ z roku 2021. Investorom je obec, ide o stavbu v rámci 

komplexného doriešenia športového areálu v obecnom parku pre športovanie širokej verejnosti. 

Výška celkových výdavkov na projekt: 108 705,79 EUR. Výška spolufinancovania projektu 

z celkových oprávnených výdavkov: 30 % t.j.  32 611,74 EUR.  Obec na realizáciu získala 

finančné prostriedky z výzvy PSK (28 000,00 EUR), ostatné financie chceme získať z výzvy 

Fondu na podporu športu. V prípade, že by bola obec úspešná, naše náklady by boli do 5 000,00 

EUR. Projekt zahŕňa realizáciu trávnatého ihriska s bežeckou plochou, oplotenie areálu. 

K žiadosti je potrebné predložiť uznesenie OcZ o poskytnutí príspevku a jeho 

spolufinancovania. Diskusia k téme: p. Bača – ráta sa v projekte s odvodnením ihriska? 

Pripomínam, že ide o prevlhčené územie. P. Pribula – ak nie je odvodnenie stavby (ak 

projektová dokumentácia nezahŕňa drenáž) zahrnuté v projektovej dokumentácii, výstavbu to 

môže značne predražiť. Po krátkej diskusii k téme poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 58/2/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch  schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku 

a jeho spolufinancovanie.  

Názov projektu: Športový areál v Parku sv. Cyrila a Metoda v obci Kapušany 

Výška celkových výdavkov na projekt: 108 705,79 € 

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 108 705,79 € 

Výška spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov: 30 % t.j.  32 611,74 € 
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Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o príspevok predložená: Výzvy Fondu na podporu 

športu na „Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry“, číslo 2022/002. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9/9  PROTI:0   ZDRŽAL SA: 0 

       

K bodu 7 Schválenie prijatia úveru z Environmentálneho fondu na realizáciu: 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kapušany 

 

Starosta obce – na predchádzajúcom OcZ som informoval poslancov obce o tom, že 

obec zvažuje ako jednu z foriem úspory výdavkov vynakladaných na verejné osvetlenie 

výmenu existujúcich svietidiel za úsporné LED osvetlenie. Ide o realizáciu investície v zmysle 

podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu  – zameranej na modernizáciu verejného osvetlenia 

v obci Kapušany vo výške 157 200,00 EUR. Suma uvedená v navrhovanom  uznesení je 

z projektantského rozpočtu stavby. Na schválenie prijatia úveru je potrebné stanovisko hlavného 

kontrolóra obce, ktorému týmto odovzdávam slovo. P. Tirpák -  ide o formu úveru splátkový úver od 

Environmentálneho fondu, účel prijatia a použitia je  jasný, rovnako ako výška úveru. Úroková 

sadzba: fixná úroková sadzba vo výške 0,1 % p.a. do konca splatnosti úveru, doba splácania 5 

rokov, predpokladaná výška ročnej splátky 31 440,00 EUR. Konštatujem, že suma dlhu obce 

neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka okrem 

záväzkov z Environmentálneho fondu, ktoré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obcí 

alebo vyšších územných celkov (podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov).   Poskytnutie splátkového úveru od Environmentálneho fondu  v čiastke 157 200,- 

EUR je v rozmedzí zákonom stanoveného limitu a odporúčam jeho prijatie.  

Diskusia: p. Revay – na predchádzajúcom OcZ sme rokovali o možnosti zaradiť do projektu 

modernizácie aj doplnenie verejného osvetlenia ul. Severná. Starosta obce – preverili sme túto 

možnosť a na odporúčanie projektanta realizácia nie je zahrnutá v rámci stavby Modernizácia 

verejného osvetlenia v obci Kapušany. Vo veci doplnenia verejného osvetlenia lokality Pod 

hradom sme v štádiu vypracovania projektovej dokumentácie, následne je potrebné stavebné 

povolenie.  

P. Revay – na základe doručených materiál predpokladáme úsporu na cca 29 000,00 EUR, čo 

je vysoké číslo.  

Starosta – všetko závisí od vývoja cien energií, prepočet bol realizovaný na základe aktuálnych 

faktúr, ide o úsporu cca 65-67 %.  Za 5 rokov by mohla byť návratnosť, ušetríme aj na správe 

a údržbe verejného osvetlenia, keďže dodaná stavba bude v záručnej lehote. Diskusia bola 

ukončená, poslanci pristúpili k hlasovaniu za prijatie 3 potrebných uznesení k bodu. 

 

 

●  Uznesenie č. 59/2/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch  berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania z Environmentálneho 

fondu vo výške 157 200,00 EUR. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9/9  PROTI:0   ZDRŽAL SA: 0 
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●  Uznesenie č. 60/2/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch na svojom zasadnutí zo dňa 23. 2. 2023 s c h v a ľ u j e  

Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu  – zameranej 

na modernizáciu verejného osvetlenia v obci Kapušany vo výške 157 200,00 EUR. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9/9  PROTI:0   ZDRŽAL SA: 0 
 

●  Uznesenie č. 61/2/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch  s c h v a ľ u j e  prijatie úveru od Environmentálneho 

fondu vo výške 157 200,00 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií 

v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9/9  PROTI:0   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 8 Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu na ulici Puchovská 696/52 

v Kapušanoch  

 

Starosta obce – uvoľnený 1-izbový nájomný byt ul. Puchovská 696/52, Kapušany je 

k dispozícii po predchádzajúcej nájomníčke p. Gallovej. Obec zverejnila oznam o uvoľnení 

voľného bytu v súlade s platným VZN obce Kapušany č. 5/2016 o prideľovaní nájomných 

bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov obce a dotácie štátu.  Doručené boli 2 žiadosti. Starosta 

obce oboznámil prítomných s obsahom doručených žiadostí. V prvom prípade ide o 2 

obyvateľky z Charkova, Ukrajina, ktoré sa na území SR zdržiavajú od vojnového konfliktu. 

Majú prácu v Prešove, v obci Kapušany nebývajú. Nespĺňajú kritérium výšky príjmu. Druhou 

žiadateľkou je p. Marta Markuš-Bučková. Je obyvateľkou obce a spolu s matkou obýva starší 

rodinný dom, ktorý je v nevyhovujúcom stave, avšak príjem domácnosti prekračuje kritériá pre 

pridelenie bytu. Žiadateľka nie je majiteľkou nehnuteľnosti. Následne poslanci OcZ dôkladne 

prerokovali jej žiadosť, doplnil starosta obce – vo veci pridelenia bytu obec kontaktovala 

obecného právnika JUDr. Ličáka, ktorý odporúčal prideliť byt žiadateľke z obce Kapušany 

s tým, že má byť do úvahy vzatý osobitný zreteľ – havarijný stav budovy, ktorý žiadateľka 

obýva. P. Ličák sa opieral o platnú legislatívu – Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní, §22, písm. f). Osobitný zreteľ je potrebné do budúcna doplniť aj 

do VZN obce. Diskusia k téme bola ukončená, poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 62/2/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí s pridelením 1-izbového  obecného nájomného 

bytu č. 1  v 6 b.j.  v obci  Kapušany na dobu určitú 3 roky s možnosťou opakovaného predĺženia 

zmluvy o nájme bytu  pre  pani Martu Markuš-Bučkovú od 01. 03. 2023 do 28. 02. 2026. 

Pridelenie bytu je hodné osobitného zreteľa z dôvodu havarijného stavu nehnuteľnosti, ktorý 

žiadateľka obýva. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9/9  PROTI:0   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 9 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku žiadateľovi WeBelka, n.o., 

Plzenská 2, Prešov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému 

poskytovateľovi podľa § 75  zákona  č. 448/2008 Z. z. na rok 2023                 
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Starosta obce – žiadateľ poskytuje službu imobilnej občianke našej obce. Služba bola 

poskytovaná aj v  roku 2022, poskytovateľ  každoročne žiada o poskytnutie finančného 

príspevku na prevádzku sociálnej služby. V  minulosti obec mala zamestnanú sociálnu 

pracovníčku, ktorá tieto služby poskytovala. Aktuálny stav je taký, že obec prispieva na službu 

sumou 0,70 EUR/hod., poskytovateľ zasiela mesačné výkazy/prehľady o objeme poskytovanej 

sociálnej služby. Poslanci pristúpili k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 63/2/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo 

výške 0,70 EUR/hod. na jedného prijímateľa sociálnej služby, na prevádzku opatrovateľskej 

služby žiadateľovi WeBelka, n.o., Plzenská 2, 080 01  Prešov. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9/9  PROTI:0   ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodom 10, 11  

 

Žiadosť ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - RAYMAN RESCUE, o.z.   o ukončenie nájmu                

v budove zdravotného strediska 

 

Žiadosť NOVU MED center, s.r.o. o prenájom nebytových priestorov v budove 

zdravotného strediska 

 

 Starosta obce – Záchranná služba Rayman Rescue, o.z. žiada o ukončenie nájmu 

nebytových priestorov v budove zdravotného strediska  k 01. 03. 2023, tieto priestory bude od 

daného termínu využívať NOVU-MED center, s.r.o. Jedným z konateľov spoločnosti                                 

je p. Lukáš Havrilla. Poslanci pristúpili k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 64/2/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie žiadosť ZÁCHRANNEJ SLUŽBY – 

Rayman Rescue, o.z. o ukončenie nájmu nebytových priestorov na zdravotnom stredisku 

dohodou k 28. 02. 2023. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9/9  PROTI:0   ZDRŽAL SA: 0 

 

●  Uznesenie č. 65/2/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje žiadosť o prenájom  nebytových priestorov 

v budove zdravotného strediska pre  NOVU-MED center, s.r.o. od 01. 03. 2023.  

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9/9  PROTI:0   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 12 Žiadosť Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. o ukončenie časti nájmu v budove 

zdravotného strediska z dôvodu plánovaného uzatvorenia gynekologickej ambulancie 

      

        Starosta obce – žiadateľ Poliklinika ILB Giraltovce, s.r.o. doručila obci žiadosť 

o ukončenie časti nájmu nebytových priestorov zdravotného strediska z dôvodu neúnosných 
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prevádzkových nákladov na chod prevádzky gynekologickej ambulancie.  Stanovisko obce 

zostáva nemenné, obec nemôže znášať = doplácať na zvýšené náklady na energie jednotlivých 

prenajímateľov. Do 21. 02. 2023 si obec Kapušany nemohla žiadnym spôsobom refundovať 

tieto náklady zo strany štátu. Veríme, že sa nám podarí prenajať uvoľnené priestory 

zdravotného strediska pre iného poskytovateľa dostupnej zdravotnej starostlivosti. Po krátkej 

diskusii poslanci OcZ pristúpili k hlasovaniu. 

 

 

●  Uznesenie č. 66/2/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie žiadosť Polikliniky ILB Giraltovce, 

s.r.o. vo veci ukončenia časti nájmu v budove zdravotného strediska – gynekologická 

ambulancia k 30. 04. 2023 a izby zdravotných pracovníkov k 31. 05. 2023. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9/9  PROTI:0   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 13 Rôzne informoval starosta obce Ing. Zemčák: 

 

✓ Aj keď obec odoslala MIRRI SR dôkladne zdôvodnené odvolanie vo veci udelenia 

sankcie, na OcÚ bola doručená žiadosť o vrátenie 25 % finančných prostriedkov výzvy 

ITMS projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou 

školou Kapušany. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

(MIRRI SR) v súvislosti so zistenou nezrovnalosťou vyčíslilo v správe z finančnej 

kontroly zo dňa 08. 02. 2023 sumu na vrátenie 17 443,51 EUR (na základe vykonanej 

štandardnej ex-post kontroly dodatku č. 2 ku Kúpnej zmluve) a sumu 7 611,51 EUR (na 

základe vykonanej štandardnej ex-post kontroly dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve). Spolu 

ide o sumu na vrátenie vo výške 25 055,02 EUR. Obec bude MIRRI SR žiadať 

o splátkový kalendár na úhradu pohľadávky. Podľa vyjadrenia ministerstva obec 

vykonala v roku 2021 posun lehoty dodania tovaru o 140 % pôvodnej lehoty dodania. 

Týmto konaním došlo k porušenia zákona o verejnom obstarávaní nakoľko mohli byť 

diskriminovaní uchádzači, ktorí predložili ponuky v zmysle podmienok kúpnej zmluvy, 

čo mohlo mať dopad na priebeh, resp. výsledok verejného obstarávania. Diskusia:                        

p Revay – bol kontaktovaný externý manažment, ktorý bol v rámci projektu 

zazmluvnený? Starosta obce – na odvolaní sa podieľal aj externý manažment, vrátenie 

finančných prostriedkov bude v plnom rozsahu znášať obec. V rámci realizácie projektu 

boli všetky dodatky k zmluvám odsúhlasené a štandardne zasielané MIRRI SR na 

kontrolu, ministerstvo našlo pochybenie až pri následnej finančnej ex-post kontrole.  

 

✓ Informácia vo veci správy energií obce: obec ukončila dodávku el. energie verejného 

osvetlenia s pôvodným dodávateľom k 31. 12. 2022. Nová zmluva na dodávku el. 

energie bola podpísaná so spoločnosťou Energie2, a.s. (dodávka el. energie do obecných 

budov) v rámci tejto dodávky obec platí za mesiace január a február 2023 trhové ceny. 

Snahou obce je optimalizovať výdavky na el. energiu budov v správe obce (22 

odberných miest), a preto pristúpila na nový zmluvný vzťah so spoločnosťou Elgas, 

s.r.o. na spotovú cenu za dodávku elektrickej energie. Keď sa zastabilizuje trh a bude 

možné vysúťažiť pevné ceny energie, obec zrealizuje verejné obstarávanie.  Aktuálne 

bola zverejnená výzva Ministerstva hospodárstva – Dotácia na energie. Obec si v 21 

prípadoch uplatní kompenzáciu/refundáciu (1 odberné miesto je s 0-ovým odberom, 
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preto sa naňho dotácia nedá uplatniť). Dotácia sa môže poskytnúť na krytie zvýšených 

nákladov na zemný plyn a/alebo elektrinu v súvislosti s agresiou Ruska proti Ukrajine. 

 

✓ Rekonštrukcia kultúrneho domu – v rámci aktuálne schválenej výzvy 

z Environmentálneho fondu nie je možná realizácia oprav fasády (sleduje sa 

hospodárska činnosť do 20 % za posledných 12 mesiacov). Pripravujeme všetky 

podklady, aby sme sa uchádzali o druhú výzvu cez Plán obnovy. Uzatvoríme novú 

zmluvu s p. Maňkošom s nájmom nebytových priestorov do 20 %. V rámci výzvy sa 

nesleduje minulé obdobie, ale najbližšie/nadchádzajúce. Do 30 dní budeme mať 

spracovanú projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie.  

 

✓ Pozitívnou správou je, že v roku 2023 by mala byť začatá stavba modernizácia cesty 

II/545 smer Kapušany - Fulianka. Ide o investíciu Správy a údržby ciest PSK, V rámci 

tejto stavby sa bude realizovať prechod pre chodcov pri mlyne – k reštaurácii 

FarmerArea, doplnený bude aj pravostranných chodník pre peších, ktorý bude trasovaný 

od ul. Mlynská po  PD Kapušany.  

 

✓ Obec navštívila starostka obce Gminy Miejsce Piastowe p. Dorota Chilik spolu                            

s p. Ewelinou Pilszak v predmetnej veci cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-

Slovensko 2021-2027. V rámci výzvy Intereg sú naplánované spoločné slovensko-

poľské investície. Naša obec plánuje realizáciu parkoviska za OcÚ so zapracovaním 

podmienky výzvy - realizácia vodozádržných opatrení. Realizovať by sa mala zemná 

nádrž na zachytávanie vody, naplánovaná je sanácia oporného múra pod budovou 

požiarnej zbrojnice, ktorý je v havarijnom stave. 27. 02. 2023 sa uskutoční pracovná 

cesta do Poľska, v rámci ktorej prerokujeme ďalšie podmienky cezhraničnej spolupráce.  

 

✓ Vo veci pokládky asfaltového koberca ul. Cintorínska (po realizácii rozšírenia 

kanalizácie lokality) prebieha územné konanie, obec sústreďuje vyjadrenia príslušných 

dotknutých orgánov. Nasledovať bude stavebné konanie. V prípade, že k realizácii 

nedôjde do 30. 06. 2023, má obec s bankovou inštitúciou dohodnutú predĺženú lehotu 

čerpania úveru na financovanie investičnej akcie. 

 

✓ Pracovníci referátu údržby a opráv realizujú opravy výtlkov miestnych komunikácií. Za 

týmto účelom bola zakúpená studená asfaltovú zmes, vlastnými silami realizujeme 

drobné opravy. Obyvateľ Kapušian p. Pavel Fazekaš nám bezplatne zapožičal žehličku 

na finálnu povrchovú úpravu, za čo mu aj touto cestou ďakujeme. 

 

✓ Od 1. 02. 2023 je obsadená pracovná pozícia referátu strategického rozvoja  Ing. Martou 

Hudákovou. 

 

✓ Priestranstvo pre budovou COOP Jednota, s.d. plánuje obec v blízkej budúcnosti 

revitalizovať. Oslovili sme p. Szanta, ktorý vypracoval štúdiu/projekt na revitalizáciu 

cez grant nadácie VÚB, a.s. Spoločnosť COOP Jednota, s.d. navrhla obci dlhodobý 

prenájom priestoru v ich vlastníctve za symbolické 1,00 eur. Zmluva by bola uzatvorená 

s Kapušany pre všetkých, n.o., následne by bolo možné lokalitu skrášliť – uvažujeme 

o doplnení okrasných drevín a lavičiek. Existujúce osadené plazivé tuje budú 

odstránené, zrealizuje sa výmena úradných tabúľ, doplní sa odpadkový mobiliár. 

V prípade, že obec nebude úspešná ako žiadateľ grantu VUB, a.s., bude sa snažiť 

financovať náklady na projekt revitalizácie parcely z iných menších grantov. 
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✓ 18. 02. 2023 sa uskutočnil Reprezentačný ples obce Kapušany. Podujatie bolo úspešné, 

na plese sa zúčastnilo 80 osôb. 

 

✓ Najbližšou kultúrnou akciou obce je Slávnostné uvítanie detí do života (narodených 

v roku 2022), ktoré sa uskutoční 11. 03. 2023 v priestoroch obradnej miestnosti OcÚ. 

 

✓ Najbližšie zasadnutie OcZ sa uskutoční podľa plánu 13. 4. 2023. 

 

 

 

 

K bodu 15 Záver    

 

Starosta obce v závere zasadnutia poďakoval všetkým prítomným za účasť a v čase  17:20   hod. 

ukončil rokovanie OcZ.  

 

        ____________________ 

              Ing. Ján Zemčák 

         starosta obce Kapušany     

 

Overovatelia:     

Radoslav Namešpetra      __________________ 

     

Ing. Jozef Pribula      __________________ 

     

 

Zapísala: Mgr. Magdaléna Verčimáková   __________________ 

Kapušany, 23. 02. 2023  

Príloha Prezenčná listina 

 

 

zverejnená: 01. 03. 2023 

zvesená:  16. 03. 2023 

zverejnila: Mgr. M. Verčimáková 

 


