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Dátum konania:    15. 05. 2020 

Začiatok rokovania:    16:00 hod. 

Miesto rokovania:   Obradná sieň, OcÚ Kapušany 

Rokovanie OcZ:   3/2020 

Prítomní:    RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

     Ing. Ľudmila Hamarová, PhD., odchod 20:30 hod. 

     Ing. Andrea Havrillová 

     Radoslav Namešpetra 

     Ing. Milan Maňkoš 

     Ing. Peter Palovič 

RNDr. Pavol Petrovský 

     Mgr. Lenka Smetanková 

     Ing. Igor Revay 

      

Ing. Ján Tirpák – hlavný kontrolór obce 

Ing. Marián Kačala 

referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky 

     Mgr. Magdaléna Verčimáková, zapisovateľka 

Neprítomní:    Ing. Miroslav Bohata, PN 

      

 

Na rokovaní prítomní 8 poslanci OcZ. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie zverejneného programu. 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

3. Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice/. 
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Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

 

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 27. 02. 2020. 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kapušany na II. polrok 2020. 

Predkladá: Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce Kapušany 

6. Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ Kapušany č. 01/2020.  

Predkladá: Božena Kováčová, ekonomické oddelenie ZŠ s MŠ Kapušany 

7. Rozpočtové opatrenie Obec Kapušany č. 01/2020. 

Predkladá: Ing. Marián Kačala, referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky 

8. Prerokovanie prevodu nehnuteľného majetku obce v k.ú. Kapušany, parc. č. KNC 294. 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, referát strategického rozvoja 

 

9. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre VVS, a.s. stavba „Kapušany – 

smer k ŽSR – rozšírenie vodovodu“ 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, referát strategického rozvoja 

 

10. Prerokovanie návrhu na zriadenie vecného bremena na obecnom pozemku v k.ú. 

Kapušany, parc. č. KNC 1331 za účelom osadenia stĺpa elektrického vedenia 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, referát strategického rozvoja 

 

11. Prerokovanie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce do správy VVS, a.s. 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, referát strategického rozvoja 

 

12. Vyradenie prebytočného majetku obce  

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, referát strategického rozvoja 

 

13. Žiadosti: 

 

 Žiadosti o predĺžení platnosti nájomných zmlúv v 18 b.j., predkladá: Bc. Iveta 

Vojteková, referát sociálnej práce 

 Žiadosti o predĺžení platnosti nájomných zmlúv v 6 b.j., predkladá: Bc. Iveta Vojteková, 

referát sociálnej práce 

 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov  - 

Sociálny dom ANTIC n.o. Bardejov, Pod Papierňou 71, Bardejov. predkladá: Bc. Iveta 

Vojteková, referát sociálnej práce 

 Žiadosť o užívanie pozemku na ul. Poštová. 

 Žiadosť o prenájom pozemku na ul. Záhradná 655/12.  

 Žiadosť o zníženie nájmu v kultúrnom dome počas pandémie. 
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 Žiadosť DHZ o dotáciu z rozpočtu obce Kapušany 

14. Rôzne: 

 Ukončenie činnosti 3 členov v Komisii kultúry a školstva pri OcZ  

 Prehodnotenie plánu investičných akcií v roku 2020, predkladá: RNDr. Slávka 

Guteková, starostka obce 

15. Záver 

 

K bodu 1 Otvorenie 

Pani starostka privítala všetkých prítomných na rokovaní OcZ, informovala, že rokovanie 

obecného zastupiteľstva prebieha po prvýkrát od vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR, 

a preto je potrebné dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia. Pri zasadnutiach a schôdzach 

za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých ostatných 

povinností – protiepidemických opatrení vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a 

orgánov územnej samosprávy- zákaz podávania rúk, povinné ochranné rúško, dodržanie 

vzdialenosti medzi osobami minimálne 2 m,  dezinfekcia rúk.    
Privítala nového zamestnanca  referátu ekonomiky, evidencie majetku a personalistiky                       

Ing. Mariána Kačalu, ktorý nastúpil na túto pracovnú pozíciu 16. 04. 2020.  

 

K bodu 2 Schválenie zverejneného programu, predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka 

obce 

Starostka konštatovala, že zasadnutie sa bude riadiť programom v súlade s pozvánkou, ktorá 

bola zverejnená 3 dni pred konaním OcZ na obecnej tabuli a na webovej stránke obce. Prečítala 

zverejnený program a vyzvala poslancov OcZ, aby pristúpili k hlasovaniu: 

 

Hlasovanie poslancov za predložený program rokovania OcZ: 

ZA: 8     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 

 

K bodu 3 Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice, predkladá: RNDr. 

Slávka Guteková 

 

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

p. Smetanková, p. Petrovský. Poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

 Uznesenie č. 25/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 

• schvaľuje návrhovú komisiu:    Ing. Andrea Havrillová
  

• určuje za overovateľov zápisnice:   Mgr. Lenka Smetanková 

        RNDr. Pavol Petrovský 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 

 

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 27. 02. 2020, predkladá: 

RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

 

Starostka obce prečítala prítomným schválené uznesenia zo zasadnutia predchádzajúceho 

obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci OcZ 

pristúpili k hlasovaniu: 

 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. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 

K bodu 5 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kapušany na II. 

polrok 2020, predkladá: Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce Kapušany  

 Starostka odovzdala slovo hl. kontrolórovi, ktorý konštatoval, že predkladaný plán 

kopíruje plán za I. polrok 2020. Vzniknutá situácia v súvislosti s COVID – 19 neumožňuje 

vykonávať plánovanú kontrolu v ZŠ s MŠ Kapušany, preto je zaradená  na II. polrok 2020. 

Uviedol však, že úlohy z I. polroku sa môžu realizovať v priebehu celého roka. Starostka obce 

– v ZŠ s MŠ Kapušany sú pracovníčky ekonomického úseku v práci, a tak budú určite súčinné 

pri predkladaní požadovanej agendy, ktorú by bolo vhodné odkontrolovať.  

Diskusia: 

P. Smetanková – nesúvisí to priamo s kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra, jej otázka: 

podklady, ktoré dostávame ako poslanci  na OcZ a vzťahuje sa na nich 15dňová lehota na 

zverejnenie, môžeme pripomienkovať iba pred rokovaním OcZ? T.j. ak v rámci uvedenej lehoty 

(rovnako ako verejnosť) alebo máme priestor vzniesť pripomienky priamo na zasadnutí OcZ?  

Ak niekto predloží pripomienku k navrhovanému materiálu ktorú neskôr vyhodnotí komisia, 

poslanci OcZ to už na rokovaní nemôžu ďalej pripomienkovať? 

Hlavný kontrolór – môj názor je taký, že OcZ sa môže dohodnúť, ako v takýchto prípadoch 

postupovať, je to na vašom zvážení. 
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P. Havrillová – je to ustanovené v rokovacom poriadku OcZ (ktorý je odporúčaný). Schválili 

sme ho, takže sa ním máme riadiť. Ale je to na našom odsúhlasení, ako si nastavíme pravidlá 

rokovania.  

Starostka obce - Návrhy, ktoré musia byť pred schvaľovaním zverejňované – ako napr. návrh 

VZN, o ktorom má rokovať OcZ, zverejní úrad  jeho vyvesením na úradnej tabuli a na webovej 

stránke aspoň 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva, aby sa k návrhu mohla vyjadriť verejnosť. 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu 

fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, 

elektronicky alebo ústne do zápisnice na OcÚ. Uvedené je citácia zákona, pre naše pomery  si 

uzákoníme, že je možné pripomienkovať poslancami na zasadnutí OcZ.  

Diskusia bola týmto ukončená, pristúpilo sa k hlasovaniu: 

 Uznesenie č. 27/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kapušany na II. polrok 2020. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 

 

K bodu 6 Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ Kapušany č. 01/2020, predkladá: Božena 

Kováčová, ekonomické oddelenie ZŠ s MŠ Kapušany 

Starostka obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2020 je potrebné zapracovať do rozpočtového 

opatrenia obce. Ide o celkovú úpravu  rozpočtu v prenesených kompetenciách (normatívne                   

+ nenormatívne finančné prostriedky ZŠ s MŠ Kapušany): +  93 867,00 Eur.  

Diskusiu k bodu nevyužil nikto z prítomných poslancov.  

 Uznesenie č. 28/2020  

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

Kapušany, Hlavná 367/7, 082 12  Kapušany. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 
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K bodu 7 Rozpočtové opatrenie Obec Kapušany č. 01/2020, Predkladá: Ing. Marián Kačala, 

referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky 

Starostka obce: rozpočtové opatrenie bolo spracované Ing. Kačalom v spolupráci s Mgr. 

Dzuricovou, v dôvodovej správe sa apeluje na opatrnosť s finančnými operáciami v obci                         

a s efektívnym hospodárením na  základe danej situácie v štáte. Po prepočítaní finančných  

príjmov a výdavkov  všetkých  kapitol schválneho rozpočtu bol spracovaný návrh financovania. 

K úprave rozpočtu 27. 03. 2020 zasadala Komisia finančná, rozpočtová, legislatívna 

a správy majetku obce s predsedom  Ing. Igorom Revayom. 13. 05. 2020 predložila 

pripomienku k navrhovanej úprave rozpočtu obce na rok 2020 a následne k rozpočtovému 

opatreniu č. 1/2020 Ing. Andrea Havrillová, ktorá po preskúmaní predloženého návrhu úpravy 

rozpočtu navrhla v časti Originálne kompetencie a Príspevky záujmovým organizáciám úpravy. 

Výber z dôvodovej správy predkladateľky: Pokles podielových daní do rozpočtu obce vznikol 

ako dôsledok mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR od 12.3.2020. Podľa najnovších 

informácií  to bude 7% z pôvodnej sumy. Mimoriadna situácia sa týka všetkých organizácií - 

PO, FO  aj Verejnej správy. Preto si myslím, že jej dopad by sa mal týkať všetkých rovnako. 

Nesúhlasím s tým, že našim záujmovým organizáciám ponížime dotácie o 50  % a deťom 

z CVČ zoberieme 100 %.  Rozpočtové obdobie sa nekončí. V prípade, že z objektívnych 

dôvodov pridelené dotácie nebudú môcť vyčerpať, vrátia ich obci. 

Výber zo zápisnice Komisie finančnej, rozpočtovej, legislatívnej a správy majetku obce: 

Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2020 bol spracovaný z dôvodu zníženia príjmu finančných 

prostriedkov obce spôsobeného poklesom podielových daní a iných predpokladaných príjmov. 

Na základe zverejnených informácií a prognóz štátnych inštitúcií ohľadom zníženia 

podielových daní Komisia finančná, rozpočtová, legislatívna a správy majetku obce zhodnotila, 

že pokles príjmu z podielových daní pre obec bude v rozmedzí 7% až 15%, tieto čísla sa však 

môžu meniť v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. Komisia sa zhodla, že v prípade 

úpravy rozpočtu obec bude počítať so znížením podielových daní na úrovni 10% v celkovej 

sume zníženia 112 366,00 Eur. Taktiež komisia zhodnotila pokles príjmov z iných zdrojov, 

ktoré sú priamo ovplyvnené epidemiologickou situáciu a sú v predpokladanej výške 29 716,00 

Eur. Spolu teda komisia počítala s poklesom príjmov celkovo o 142 082,00 Eur. 

Pokračoval p. Revay - nešli sme podielovo, ubrať všetkým rovnako, originálne kompetencie 

nie je jednoduché krátiť, keďže finančné prostriedky vychádzajú priamo z VZN (VZN by sa 
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muselo meniť). Môžem nechať slovo novému ekonómovi, naša filozofia je radšej teraz šetriť 

viac, ako neskôr mať problém s financovaním obce. 

Starostka poprosila p. Kačalu, aby prešiel jednotlivé položky rozpočtu, po tomto vstupe  

pokračovala  a uviedla, že problematika bola rozobraná už na obecnej rade, aj stanovisko 

hlavného kontrolóra obce je také, že ide o predpoklad, ktorý závisí od vývoja aktuálnej situácie 

v štáte. 

P. Maňkoš/pripomienka – nepovažuje za potrebné, aby ekonóm obce podrobne prechádzal 

jednotlivé položky navrhovanej rozpočtovej úpravy, materiály mali všetci poslanci zaslané 

k preštudovaniu, zbytočne sa tým predĺži čas rokovania. 

Hlavný kontrolór obce – dávam do pozornosti, že rozpočtové opatrenie sa môže meniť aj 

v priebehu roka, nič sa nestane, ak sa rozpočet nenastaví tak ako je navrhnutý teraz,  

a v priebehu roka sa v závislosti od vývoja situácie zoptimalizuje. V platnosti sú dočasné 

zmeny v účtovníctve a rozpočtových pravidlách pre územnú samosprávu, ktoré rozoberajú 

opatrenia zavedené zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 

finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 

Zároveň bol pomerne rýchlo doplnený novelou č. 96/2020 Z. z. účinnou od 25.4.2020. 

Starostka obce – mestá a obce pristupujú k šetreniu, je tu ešte pripomienka p. Havrillovej, 

nechávam jej priestor na vyjadrenie. P. Havrillová – mnou navrhovanú pripomienku ste mali 

zaslanú. Môj návrh je v originálnych kompetenciách ponížiť všetkým rovnako. Ak sa ponižujú 

podielové dane, bude to priamo súvisieť s príspevkami, ktoré vypočítavame koeficientom 

z podielových daní – originálne kompetencie. Navrhujem, aby bola ponechaná suma navrhnutá 

finančnou komisiou, ale jednotlivé položky rozpočtu môžeme rozhodiť inak. Dôvod je, že 

nevidím priestor krátiť našim záujmovým organizáciám dotácie o 50  % a deťom z CVČ                        

o 100 %.   

P. Smetanková – pripomienka z oblasti, v ktorej sa pohybujem – spracovanie projektov. Naše 

organizácie realizujú projekty, ktoré si naplánovali. Zatiaľ sa nestalo ani v jedinom projekte, 

aby sa dotácie krátili. Skôr štátne orgány vychádzajú v ústrety – proklientský prístup... Som za 

to, aby tieto financie – dotácie záujmovým organizáciám, neboli krátené ako prvé. 

P. Maňkoš – 10 % sa krátia podielové dane, finančné prostriedky zaslané pre obec budú krátené, 

niekde ich treba ušetriť. Z môjho pohľadu je 7 % málo, z dôvodu koronavírusu majú reálne  3 

mesiace organizácie krátené činnosti. Nemôžme každému ubrať rovným dielom – napr. 
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v prípade futbalu, je ½ sezóny a výdavky nemajú zatiaľ žiadne, rovnako SSČK a takto by sme 

mohli ísť jednotlivo po organizáciách. P. Havrillová – je to pravda. Ale čo sa týka záujmových 

organizácií  nemôžeme my  ako poslanci postupovať tak, že budeme ovplyvňovať činnosť 

týmto organizáciám. Ak uberieme im, tak postupujme rovnako u všetkých – SZUŠ, ŠJ, ŠKD, 

MŠ. Som za to, aby sme podporili deti. Keď sa situácia uvoľní, nech organizácie pokračujú                 

v naplánovaných aktivitách. Ak finančné prostriedky nepoužijú na účel podľa žiadosti, budú 

musieť financie vrátiť. Nie je správne, aby o ich chode a činnostiach rozhodovalo OcZ. 

Hlavný kontrolór – predtým som uviedol, že zákon sa uvoľnil aj v týchto častiach. Ak napr. 

seniori nepôjdu na púť do Levoče, môžu financie využiť inak. Pokles prísunu financií za mesiac 

marec nie je tak markantný. Až koncom júna 2020, keď prídu podielové dane za máj, budeme 

múdrejší.  

P. Havrillová – spýtam sa HK – keďže financovanie originálnych kompetencií je vypočítané 

koeficientom z výšky podielových daní a vieme o skutočnosti, že podielové dane budú krátené, 

nech sa automaticky krátia originálne kompetencie. 

HK – rokuje sa o návrhu, aby originálne kompetencie prešli pod ministerstvo školstva. 

P. Revay – Súkromná základná umelecká škola, ktorá je financovaná z originálnych 

kompetencií má schválené financovanie vo výške 88 %, čo je minimum stanovené štátom.  Keď 

im dáme o 7% menej, budeme porušovať zákon. Ak chceme teraz upravovať originálne 

kompetencie, nie je to možné, porušili by sme platné VZN obce č. 07/2019 O výške príspevkov 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Kapušany. Ostatné organizácie financované z originálnych kompetencií ako 

MŠ, ŠKD a ŠJ počítajú aj s nejakým rozpočtom a poplatkami od rodičov, ktoré aktuálne reálne 

nevyberajú už od marca. Keby sme im ponížili ešte aj príspevok od obce o 7%, finančne by to 

nezvládli a koncom roka by sme ich museli tak či tak dotovať. 

P. Maňkoš – navrhujem, aby nabudúce mali rozpočtové organizácie presne rozpočítané 

finančné položky v žiadostiach o dotáciu, aby sa vedelo presne zoškrtať. 

Starostka  obce – o COVIDe 19 nevedel pri návrhu rozpočtu obce nikto z prítomných, chceme 

predísť najhoršiemu scenáru. Vieme, že podielové dane budú krátené, o akú čiastku 

v skutočnosti pôjde, uvidíme. Návrhom finančnej komisie sme pristúpili ku kráteniu celkovo. 

Pristavili sme sa opäť pri príspevkových organizáciách. Výhodou je, že opatrenia zo strany 
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štátu sú v tejto oblasti uvoľnené a obec nemá zviazané ruky. Teraz je pripravené rozpočtové 

opatrenie, navrhujem hlasovať. Na ďalších rokovaniach OcZ budeme môcť v súlade s vývojom 

situácie aktuálne upraviť rozpočet – v priebehu roka vieme pripraviť ďalšie rozpočtové 

opatrenie.  

P. Revay ešte poznamenal, že pokiaľ sa bude príspevkovým organizáciám krátiť finančná 

dotácia, treba ich informovať, že v prípade potreby im bude dofinancovanie prehodnotené. 

Podľa VZN môžu požiadať o mimoriadne dotácie, nech to pošlú do  rokovanie OcZ. Napr. 

mesto Prešov dalo návrh plošne ponížiť dotácie pre organizácie v pôsobnosti mesta o 30%. 

Nech naši žiadatelia k 30. 06. 2020 zaktualizujú výdavky a zašlú na obec. 

P. Petrovský – navrhujem vo výdavkovej časti nemeniť nič a počkať na vývoj situácie, bude 

jasné ako bude obec postupovať.  

 P. Kačala – je predčasné krátiť jednotlivým organizáciám dotácie. Postačí im napr. do konca 

júla  2020 pozastaviť financovanie. 

Návrh p. Maňkoša – ponížiť plošne o 33 % všetkým organizáciám finančné prostriedky, lebo 

inak to budeme riešiť aj na ďalších zasadnutiach OcZ.  

Diskusia bola v tejto časti ukončená, pristúpilo sa k hlasovaniu za pôvodný návrh v súlade so 

zverejnenou pozvánkou - Rozpočtové opatrenie Obce Kapušany č. 01/2020, ktoré bolo 

pripravené v spolupráci s Komisiou finančnou, rozpočtovou, legislatívnej a správy majetku 

obce: 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 3    Ing. Palovič, Ing. Revay, Ing. Maňkoš  

PROTI: 2   Ing. Havrillová, Mgr. Smetanková 

ZDRŽAL  SA:  3  RNDr. Petrovský, Ing. Hamarová, p. Namešpetra 

Návrh nebol odhlasovaný. Pristúpilo sa k hlasovaniu za návrh p. Havrillovej (návrh č. 2). 

Hlasovanie za návrh č. 2 na základe predloženej pripomienky p. Havrillovej vo forme úprav -  

krátenia finančných prostriedkov rovným percentuálnym dielom v časti Originálne 

kompetencie a Príspevky záujmovým organizáciám: 

Hlasovanie poslancov: 
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ZA: 1   Ing. Havrillová  

PROTI: 2  Ing. Revay, p. Namešpetra 

ZDRŽAL  SA:  5 RNDr. Petrovský, Ing. Hamarová, Ing. Palovič, Ing. Maňkoš, Mgr. 

Smetanková 

Návrh nebol odhlasovaný. Pristúpilo sa k hlasovaniu návrhu č. 3 p. Petrovského v znení: 

schváliť rozpočtové opatrenie obce na základe rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ Kapušany, teda 

bez zmien: 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 4   Ing. Havrillová, p. Namešpetra, RNDr. Petrovský, Mgr. Smetanková 

PROTI: 1  Ing. Revay 

ZDRŽAL  SA:  3 Ing. Palovič, Ing. Hamarová, Ing. Maňkoš 

Návrh nebol odhlasovaný. 

Návrh č. 4 p. Maňkoša v znení: ponížiť schválené dotácie o 33 % (5 309,70 Eur) v časti 

Príspevky záujmovým organizáciám a o túto položku znížiť položku verejné priestranstvá - 

2 735, 35 Eur. Pristúpilo sa k hlasovaniu za návrh č. 4: 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 3   Ing. Palovič, Ing. Revay, Ing. Maňkoš  

PROTI: 2  Ing. Havrillová, Mgr. Smetanková 

ZDRŽAL  SA:  3 RNDr. Petrovský, Ing. Hamarová, p. Namešpetra 

Návrh nebol odhlasovaný. 

Starostka obce konštatovala, že na základe hlasovania nebol schválený žiadny z predkladaných 

návrhov. 

P. Havrillová – z dôvodu, že situácia sa nevyriešila, sťahujem (v čase 18:17 hod.) svoj 

predkladaný návrh. 

Pristúpilo sa k hlasovaniu za pôvodný návrh. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 4   Ing. Palovič, Ing. Revay, Ing. Maňkoš, p. Namešpetra  

PROTI: 2  Ing. Havrillová, Mgr. Smetanková 
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ZDRŽAL  SA:  2 RNDr. Petrovský, Ing. Hamarová 

Pôvodný návrh bodu 7 nebol opakovane prijatý. 

Starostka obce: predkladá niekto z prítomných poslancov iný návrh, za ktorý bude OcZ 

hlasovať? Nový návrh nepredložil nikto z prítomných poslancov obce. 

Opätovne sa pristúpilo k hlasovaniu návrhu č. 3 p. Petrovského v znení: schváliť rozpočtové 

opatrenie obce na základe rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ Kapušany, teda bez zmien: 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5   Ing. Havrillová, p. Namešpetra, RNDr. Petrovský,  

Ing. Hamarová, Mgr. Smetanková    

PROTI: 1  Ing. Revay 

ZDRŽAL  SA:  2 Ing. Maňkoš, Ing. Palovič 

Návrh č. 3 predkladateľa RNDr. Petrovského bol schválený. 

Ing. Maňkoš – na základe predchádzajúceho hlasovania sťahujem svoj návrh. 

Návrhová komisia Ing. Havrillová prečítala uznesenie k bodu č. 7: 

 Uznesenie č. 29/2020  

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

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

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5   Ing. Havrillová, p. Namešpetra, RNDr. Petrovský,  

Ing. Hamarová, Mgr. Smetanková    

PROTI: 1  Ing. Revay 

ZDRŽAL  SA:  2 Ing. Maňkoš, Ing. Palovič 

Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných na hlasovaní, čo možno vyjadriť vzorcom PP: 2 + 1 = Kvórum S 

(zaokrúhlené vždy na celé číslo nadol), kde „PP“ predstavuje počet členov zastupiteľstva (poslancov) prítomných na hlasovaní a „Kvórum S“ 
predstavuje minimálny počet hlasov na prijatie uznesenia. 

Uznesenie bolo prijaté, keďže hlasovalo 5 z 8 prítomných poslancov OcZ. 
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K bodu 8 Prerokovanie prevodu nehnuteľného majetku obce v k.ú. Kapušany, parc. č. 

KNC 294, predkladá: Mgr. Mária Majirská, referát strategického rozvoja 

 

Starostka obce: v tomto bode pokračuje vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov 

k parcele č. KNC 294 na Puchovskej ulici, ktorým sa OcZ zaoberalo a pokračuje sa 

v dohodnutom postupe – odpredaji dlhoročnému užívateľovi p. Kočiščákovej. 02. 03. 2020 

reagovala na výzvu obce, aby písomne potvrdila záujem o kúpu pozemku. Na OcÚ doručila 

písomné stanovisko, v ktorom prejavila záujem o kúpu predmetnej parcely, ktorú užívala po 

dobu 30 rokov a ktorú zveľadila. Bola informovaná o cene pozemku stanovenej znaleckým 

posudkom a nákladoch s tým spojených. Taktiež o situácii, že parcelu KNC 293 vlastní pán 

Kušnír, a teda ak kúpi pozemok KNC 294, bude si musieť dohodnúť vstup na pozemok cez 

pozemok p. Kušníra. P. Kočiščákovej bude pozemok odpredaný z dôvodu osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e). pri zachovaní tohto postupu: 

 Najprv je potrebné schváliť zámer na prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa 

podmienkou je schválenie 3/5 väčšina poslancov OcZ. 

  Ďalším bodom bude zámer predaja majetku zverejnený na 15 dní, najskôr na 16. 

deň môže byť schválenie prevodu majetku z dôvodu osobitného zreteľa obecným 

zastupiteľstvom.  

 Nasledovať bude uzavretie zmluvy, zverejnenie zmluvy a zápis do katastra 

nehnuteľností (v réžii kupujúceho). 

Diskusia k téme neprebehla, pristúpilo sa k hlasovaniu: 

 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. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  1 

          Ing. Igor Revay 
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3/5-ové kvórum prítomných poslancov splnené.  

K bodu 9 Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre VVS, a.s. stavba „Kapušany 

– smer k ŽSR – rozšírenie vodovodu“, predkladá: Mgr. Mária Majirská, referát strategického 

rozvoja 

Starostka obce informovala prítomných, o stavbe „Kapušany, smer k ŽSR – preložka 

vodovodu“, ktorá je trasovaná od zdravotného strediska po železničné priecestie na ul. 

Železničnej. Realizácia prebehla v roku 2019, ku kolaudácii tejto stavby je potrebné schváliť 

zmluvu o zriadení vecného bremena.  Objasnila, že v roku 2014 bola podpísaná zmluva 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, kde sa uvádza, že vecné bremeno sa zriaďuje 

bezodplatne. Táto zmluva bola schválená OcZ uznesením č. 32/2014.   

31.3.2020 obec obdržala žiadosť VVS, a.s. o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, 

ktorú potrebujú predložiť ku kolaudácii stavby. Nakoľko je potrebné zmluvu schváliť 

bezodplatne, pri hlasovaní je potrebná 3/5-väčšina prítomných poslancov OcZ. Stanovisko 

obecnej rady bolo súhlasné, vznesené neboli žiadne pripomienky. Diskusia k téme neprebehla, 

pristúpilo sa k hlasovaniu: 

 

 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. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 

3/5-ové kvórum prítomných poslancov splnené. 

 

K bodu 10 Prerokovanie návrhu na zriadenie vecného bremena na obecnom pozemku 

v k.ú. Kapušany, parc. č. KNC 1331 za účelom osadenia stĺpa elektrického vedenia. 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, referát strategického rozvoja 
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Starostka - 03. 04. 2020 bola obci doručená žiadosť p. Kokošku o súhlas na umiestnenie stĺpa 

na elektrickú prípojku na obecnom pozemku na Slovenskej ulici z dôvodu pripojenia 

stavebného pozemku k elektrickej distribučnej sústave. VSD, a.s. p. Kokoškovi vytýčila bod 

pripojenia s možnosťou zriadenia prípojky zo stĺpa, ktorý je umiestnený na pozemku p. Šamka, 

ktorý ale nesúhlasil s týmto riešením a písomne obci potvrdil, že stĺp je v jeho vlastníctve a p. 

Kokoškovi neumožní napojenie.  Z toho dôvodu sa p. Kokoška rozhodol zakúpiť vlastný stĺp, 

jeho umiestnenie na jeho pozemok nie je možné z dôvodu, že  pozemok je úzky. Preto žiada 

obec o možnosť umiestnenia betónového stĺpa na obecnom pozemku. Starostka uviedla, že 

osobne bola preveriť spolu s p. Palovičom skutočnosť, či je pozemok p. Kokošku naozaj úzky 

na osadenie a potvrdila túto skutočnosť. Bez ďalšej diskusie sa pristúpilo k hlasovaniu 

poslancov: 

 

 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. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 

3/5-ové kvórum prítomných poslancov splnené. 

 

K bodu 11 Prerokovanie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce do správy VVS, 

a.s., predkladá: Mgr. Mária Majirská, referát strategického rozvoja 

Starostka obce informovala, že obec Kapušany navštívil riaditeľ VVS a.s., ktorý 

informoval o investičnom zámere rekonštrukcie kanalizácie na ul. Tehelnej a Železničnej, ktoré 

má VVS, a.s.  v správe. Podmienkou realizácie je, že tejto spoločnosti budú kanalizačné vetvy 

odpredané. V roku 2020 VVS, a.s. plánuje zrekonštruovať bezvýkopovou technológiou (tzv. 

živicový rukáv) havarijné časti kanalizácie dvoch ulíc – Tehelná a Železničná, celkovo cca                  
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800 m kanalizácie. Opravou kanalizácie sa zníži prítok balastných vôd na ČS a následne na 

ČOV. V prípade, že obec žiadosti VVS, a.s. nevyhovie, spoločnosť presunie investície do iných 

lokalít mimo našej obce. Vzhľadom k tejto situácii je potrebné zvážiť, či by bolo odmietnutie 

záujmu o kúpu tohto majetku hospodárne a efektívne. Stanovisko obecnej rady je, že pre obec 

by bola správa a údržba verejnej kanalizácie nákladná, na nevyhnutné rekonštrukčné zásahy 

obec nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, a preto považuje prevod obecného 

majetku – kanalizácie do majetku VVS, a.s. za výhodný bez ďalších pripomienok. 

Diskusia k téme:  

Starostka obce – preverovala som si informácie aj v iných obciach, ktoré si spravovanie 

kanalizácie ponechali, prináša im to iba zvýšené náklady a problémy. 

P. Palovič – naviac pripomínam, že v týchto obciach musí správu kanalizácie vykonávať 

odborne spôsobilá osoba, čo tiež predstavuje náklad pre obec. 

P. Maňkoš – keďže ide o úsek pod ul. Prešovskou – pod mostom, je to vhodné realizovať 

v súčasnosti, keď na I/18 prebieha rekonštrukcia? P. Palovič – ide o bezvýkopovú metódu.  

P.  Smetanková – za akú sumu? Starostka obce – symbolické 1 Euro. Prínosom je aj to, že 

kanalizácia bude opravená. V súvislosti s kanalizáciou pripomenula skutočnosť, že obec má 

schválenú dotáciu na rekonštrukciu kanalizácie ul. Urbárska a Severná vo výške 135 000,00 

Eur. Bol oslovený nový projektant na vypracovanie projektovej dokumentácie kanalizácie ul. 

Nová štvrť, obec čaká za novými výzvami, aby sa mohlo pokračovať v ostatných častiach obce.  

P. Hamarová – projektová dokumentácia sa bude vypracovávať iba pre ulicu Nová štvrť? Na 

poslednom stretnutí si nás informovala, že do októbra by mala byť vypracovaná projektová 

dokumentácia na kanalizáciu pre ulice, kde kanál ešte nie je. Starostka – projektová 

dokumentácia pre kanalizáciu bude vypracovaná komplexne. V novembri by mala byť 

zverejnená ďalšia výzva na predkladanie projektov na získanie finančných prostriedkov. 

Projektovú dokumentáciu chceme mať pripravenú, aby sme sa do výzvy mohli zapojiť. 

P. Revay – prečo VVS, a.s. chce kanalizáciu do majetku? P. Palovič – chcú investovať do 

vlastného majetku, nie do cudzieho. Bude to pre obec výhoda – nebude mať s údržbou 

kanalizácie žiadny problém, opravy pôjdu v réžii VVS, a.s.  

P. Havrillová – je možné, že to budú financovať z fondov EÚ, a preto to potrebujú do majetku.  
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P. Maňkoš – nehrozí situácia, že pri odpredaji bude VVS, a.s. zvyšovať napr. ceny? P. Palovič 

– cenu určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.  

P. Petrovský – aký finančný benefit má obec zo skutočnosti, ak kanalizácia ostáva v majetku 

obce? P. starostka – pre obec to nie je žiadny benefit, stočné platia občania spoločnosti VVS, 

a.s. 

Diskusia bola ukončená. 

 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. 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 a 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. 
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K bodu 12 Vyradenie prebytočného majetku obce, predkladá: Mgr. Mária Majirská, referát 

strategického rozvoja 

Starostka: obec v roku 2016 zakúpila na hasičskú Tatru 6 ks pneumatík. V roku 2019 

bola táto Tatra na kompletnej generálke – repas auta, v rámci opravy získala nové pneumatiky. 

Pri spôsobe a frekvencii využitia hasičského auta DHZO sa pôvodné pneumatiky stali 

nepotrebným majetkom so zostatkovou nulovou hodnotou. Naši hasiči našli prostredníctvom 

inzerátu kupujúceho - obec Most pri Bratislave. Táto obec odkúpi 6 ks pneumatík za                        

2000,00 €. Aby tieto pneumatiky obec mohla predať, musí ich najprv vyradiť z majetku ako 

prebytočný majetok. Pneumatiky strácajú celoročným uskladnením a nevyužívaním na kvalite. 

Názor ostatných členov obecnej rady, je odpredať pneumatiky záujemcovi obci Most pri 

Bratislave za sumu 2 000,00 Eur. 

P. Hamarová – financie z predaja pôjdu do rozpočtu obce, alebo DHZO? Starostka – išli by pre 

DHZO. Spolupráca s hasičmi sa zlepšila, sú aktívni a súčinní pri požiadavkách obce.  

P. Smetanková – v dôvodovej správe som si všimla, že je potrebné zapracovanie výnimky 

týkajúcej sa predaja majetku v hodnote nižšej ako 3500,- € do zásad hospodárenia. Starostka – 

zásady,  ktoré boli z roku 2011 obec aktualizovala, vypracované boli podľa vzoru, až prax 

ukázala, že nie sú spracované tak podrobne, a preto ich bude potrebné doplniť. Diskusia bola 

ukončená, pristúpilo sa k hlasovaniu: 

 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. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 

        

Starostka obce vyhlásila prestávku 10 min. od 19:20 hod. do 19:30 hod. 
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K bodu 10 Žiadosti: 

 Žiadosti o predĺžení platnosti nájomných zmlúv v 18 b.j., predkladá: Bc. Iveta 

Vojteková, referát sociálnej práce 

Bolo spracované miestne šetrenie pracovníčkou referátu p. Vojtekovou z ktorého vyplýva, že 

všetci žiadatelia spĺňajú kritériá pre schválenie nájomných zmlúv na ďalšie obdobie. Pristúpilo 

sa k hlasovaniu: 

• 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. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 

 

 Žiadosti o predĺžení platnosti nájomných zmlúv v 6 b.j., predkladá: Bc. Iveta Vojteková, 

referát sociálnej práce 

Aj v tomto prípade bolo vykonané miestne šetrenie pracovníčkou referátu p. Vojtekovou, všetci 

žiadatelia spĺňajú kritériá pre schválenie na ďalšie 3 roky. Pristúpilo sa k hlasovaniu: 

 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. 
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 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. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 

 

 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov  - 

Sociálny dom ANTIC n.o. Bardejov, Pod Papierňou 71, Bardejov, predkladá: Bc. Iveta 

Vojteková, referát sociálnej práce 

Starostka informovala - Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov zaslal na obecný úrad žiadosť 

o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov, ktorá je v súlade                 

s aktuálnym znením Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Stanovisko Komisie 

sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri OcZ, ktorá zasadala v predmetnej veci 17. 02. 2020 je, 

že komisia odporúča žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku zariadenia pre 

seniorov schváliť a príspevok zaplatiť. V rozpočte je vyčlenených 5 000,00 Eur,  prišla iba táto 

žiadosť. K diskusii sa neprihlásil nikto z prítomných, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 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. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 
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 Žiadosť o užívanie pozemku na ul. Poštová.  

Starostka - obec obdržala žiadosť p. Litvu a jeho manželky  Anny Litvovej dňa 04. 05. 2020 

vo veci bezplatného užívania parcely za priestorom telocvične pri ZŠ s MŠ Kapušany. P. Litva 

vlastní na susednej parcele rodinný dom a priestor by využíval na uskladnenie dreva 

a pracovných nástrojov. Dôvodovú správu spracovala pracovníčka p. Tverďáková, je v nej 

konštatované, že bezplatný prenájom nie je v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Kapušany, ide o 90 m².Starostka obce bola na obhliadke – pozemok je 

neupravený, v prípade nájmu bude potrebné zachovať prístup k telocvični, obec pozemok 

neupravuje.  

P. Revay – bezodplatne nie, je to proti Zásadám hospodárenia s majetkom obce. Ak tam bude 

uskladnené drevo, nebude sa znehodnocovať stena telocvične? Hlavný kontrolór – v zmluve si 

môžete ošetriť podmienky, za ktorých prebehne prenájom. P. Smetanková – môžeme byť radi, 

že sa bude o to niekto starať. Aj my, obyvatelia na Záhradnej ulici, sa staráme o zelené pásy, 

ktoré sú vo vlastníctve obce. P. Palovič – navrhujem dobu určitú, výpovednú dobu, neoplotiť 

pozemok, nie bezodplatne, veci uskladňovať mimo okapového chodníka. Sformulované  boli 

tieto návrhy: 

Návrh č. 1 predložil p. Revay – Uzavretie nájomnej zmluvy medzi Obcou Kapušany 

a žiadateľom na dobu určitú 5 rokov. 

Návrh č. 2 predložila p. Havrillová – Uzavretie nájomnej zmluvy medzi Obcou Kapušany 

a žiadateľom na dobu určitú 10 rokov s výpovednou dobou. 

Hlasovanie poslancov za návrh č. 1:  

ZA: 6 Ing. Palovič, Ing. Hamarová, Ing. Revay, Ing. Maňkoš, p. Namešpetra, RNDr. Petrovský 

PROTI: 2, Ing. Havrillová, Mgr. Smetanková   ZDRŽAL SA: 0 

Hlasovanie poslancov za návrh č. 2:  

ZA: 2 Mgr. Smetanková, Ing. Havrillová 

PROTI: 6, Ing. Palovič, Ing. Hamarová, Ing. Revay, Ing. Maňkoš, p. Namešpetra, RNDr. 

Petrovský 
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ZDRŽAL SA: 0 

Schválený bol návrh č. 1 

 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. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 

 Žiadosť o prenájom pozemku na ul. Záhradná 655/12.  

Starostka obce - obec obdržala 2 žiadosti na prenájom obecného pozemku na záhradkárske 

účely -ide o parcelu pri 18 b.j. po bývalom nájomcovi rod. Fertaľovej. Prvá žiadosť bola 

doručená dňa 01. 04. 2020 p. Pavlom Želinským, druhá p. Petrom Hudákom dňa 28. 04. 2020. 

Stanovisko obecnej rady bolo, aby bol zvolený spôsob výberu nájomcu – z dôvodu, že 

o prenájom rovnakej parcely majú záujem dvaja občania. Starostka obce sa stretla so 

záujemcami. P. Hudáková telefonicky informovala starostku o tom, že berie svoju žiadosť späť. 

V čase 20:30 hod. odišla z rokovania OcZ p. Hamarová. 

 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   

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 

 

 Žiadosť o zníženie nájmu v kultúrnom dome počas pandémie. 
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Pri prerokovaní tohto bodu p. Maňkoš v čase 20:31 hod. opustil rokovaciu miestnosť. 

Starostka informovala - 07. 05. 2020 p. Maňkoš, nájomca v kultúrnom dome, doručil na 

OcÚ žiadosť o zníženie nájmu v priestoroch KD počas trvania pandémie COVID-19. 

V daných priestoroch musel uzatvoriť prevádzku, resp. obmedziť jej  využitie. Žiadateľ 

požaduje za marec 2020 znížiť platbu nájomného za priestory (nie energie) o 50%, keďže 

polovicu mesiaca prevádzka fungovala bez obmedzení a v druhej polovici bola prevádzka 

zatvorená. Za apríl 2020 navrhuje znížiť platbu nájomného na 25% platby za priestory (nie 

energie), keďže v tomto mesiaci mal prevádzku zatvorenú, ale naďalej využíval  kuchyňu 

a skladové priestory. Stanovisko obecnej rady je vyhovieť žiadateľovi v navrhovanej výške. 

Diskusia k téme neprebehla, pristúpilo sa k hlasovaniu: 

 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. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 

 

 Žiadosť DHZ o dotáciu z rozpočtu obce Kapušany 

Starostka obce – obec 12. 03. 2020 zaevidovala žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Kapušany 

od žiadateľa DHZO v.z. p. Jakšom na sumu 1 390,00 Eur. VZN č. 1/2017 O podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Kapušany v čl. 4, bod 4 hovorí:  Žiadosť o poskytnutie 

dotácie na nasledujúci rok žiadateľ predkladá na obecný úrad Obce Kapušany do 30. novembra 

kalendárneho roka. Stanovisko obecnej rady je, aby sa žiadosti nevyhovelo, keďže bola 

doručená po termíne. Aj keď spolupráca obec-DHZO funguje na dobrej úrovni, členovia 

hasičského zboru sa musia naučiť dodržiavať pravidlá a v budúcnosti musia doručiť žiadosť 

v stanovenej lehote (starostka obce hasičov 2 x vyzvala aby doručili žiadosť o dotáciu na OcÚ). 
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Navyše predpokladané zmeny v rozpočte obce nerátajú s vytváraním ďalších výdavkových 

položiek.  DHZO je zaradený do kategórie B, takže dostáva dotáciu od štátu vo výške 3 000,00 

Eur, v prípade, ak budú mať mimoriadne výdavky – napr. začnú súťaže, obec im bude 

nápomocná. Prítomní poslanci OcZ súhlasili s týmto názorom, pristúpilo sa k hlasovaniu: 

 

 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. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 0     PROTI: 6    ZDRŽAL  SA:  0 

Uznesenie č. 41/2020 nebolo prijaté. 

 

Návrat poslanca Ing. Maňkoša na rokovanie v čase 20:35 hod. 

 

K bodu 11 Rôzne: 

 Ukončenie činnosti 3 členov v Komisii kultúry a školstva pri OcZ  

Uznesením č. 02/2019 obecné zastupiteľstvo schválilo jednotlivých členov komisií pri OcZ. 

Z dôvodu, že došlo k odchodu 3 členov z Komisie kultúry a školstva pod vedením 

predsedníčky Mgr. Lenky Smetankovej, je potrebné premietnuť túto skutočnosť. Hlasovanie 

poslancov: 

 Uznesenie č. 42/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie ukončenie členstva  Komisie kultúry 

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

Zemčáka.  

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7    PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 

 Prehodnotenie plánu investičných akcií v roku 2020. 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce  
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Starostka obce podala informáciu k pôvodne plánovaným investíciám pre rok 2020: 

 Obec eviduje žiadosť nájomcu p. Maňkoša vo veci možných stavebných úprav 

kultúrneho domu za podmienok, že materiál by zaobstarala obec a nájomca p. 

Maňkoš by zabezpečil stavebné práce. Názor p. starostky je, aby sa investícia 

nerealizovala. Kultúrny dom potrebuje celkovú dôkladnú rekonštrukciu, strecha 

zateká a potrebuje výmenu, drobné investície nepomôžu. V budúcnosti sa budú 

hľadať vhodné spôsoby realizácie rekonštrukcie kultúrneho domu napr. cez 

projekty.  

 Starostka informovala OcZ, že obec v súvislosti s aktuálnou situáciou zrušila všetky 

plánované kultúrne a spoločenské podujatia až do zimného obdobia. V prípade 

priaznivejšieho vývoja situácie je možnosť zorganizovať na záver turistickej sezóny 

podujatie Návrat rytierov na hrad Kapušany.  

 V obci aktuálne začala rekonštrukcia cesty I/18 v rámci stavby I/18 Prešov – 

Lipníky, pričom obec aktívne vstúpila do pracovných rokovaní s objednávateľom, 

zhotoviteľom a dotknutými orgánmi štátnej správy vo veci zahrnutia stavby 

Kapušany – rekonštrukcia križovatky ciest I/18 a II/545 do prebiehajúcej 

rekonštrukcie. Táto investícia (svetelná križovatka) sa v súčasnosti javí pre obec ako 

prioritná. Akékoľvek ostatné naplánované investície budú optimalizované v súlade 

s návrhom Komisie finančnej, rozpočtovej, legislatívnej a správy majetku obce. 14. 

05. 2020 sa na pôde OcÚ Kapušany uskutočnilo stretnutie v predmetnej veci stavby 

Kapušany – rekonštrukcia križovatky ciest I/18 a II/545 za účasti KDI, SÚCPSK, 

Slovenská správa ciest, OÚ Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, KDS projekt, s.r.o. – projektant stavby a Metrostav DS, a.s. – 

zhotoviteľ stavby I/18 Prešov – Lipníky. Súhlasné stanoviská so stavbou križovatky 

všetkých prizvaných orgánov sú podmienené udelením výnimky  Ministerstva 

dopravy a výstavby SR.  V roku 2018, keď Slovenská správa ciest finalizovala PD, 

obec Kapušany nežiadala o zapracovanie križovatky do projektovej dokumentácie. 

Starostka obce nastúpila do funkcie v decembri 2018, o tom, že sa plánuje 

rekonštrukcia cesty I/18, sa dozvedela v máji 2019. Obec podnikla kroky a dala 

aktualizovať projektovú dokumentáciu k stavbe rekonštrukcie križovatky, ktorá 

bola hotová v januári 2020. Za predchádzajúceho vedenia obce sa riešenie 

križovatky nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca, nemožnosť vytvoriť 
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odbočovací pruh na Ardovu ul. bol zdôvodnený skutočnosťou, že STN norma 

nepovoľuje šírku 3,25 m na 1 jazdný pruh. Toto tvrdenie sa ukázalo ako 

neopodstatnené, keďže v súčasnosti bola projektová dokumentácia odsúhlasená 

dotknutými orgánmi so zapracovaním tejto skutočnosti. V súčasnosti však vznikol 

nový problém – normy ukladajú min. vzdialenosť jednotlivých križovatiek 300 m. 

Ak by došlo k realizácii rekonštrukcie križovatky I/18 a II/545, úsek po Ardovu ul. 

by bol považovaný za ďalšiu križovatku a medzi nimi ide o vzdialenosť iba 180 

m.  Na udeleniu súhlasu s technickým riešením odlišným od STN sa vyžaduje 

stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR. Zástupcovia SSC a KDI na 

stretnutí 14. 05. 2020 prehlásili, že k udeleniu súhlasu nemajú zásadné pripomienky. 

Doplniť však bude potrebné stanovisko MDaV SR. S uvedeným súhlasí aj cestný 

správny orgán – zástupca Okresného úradu Prešov, odboru cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií. 

 K informácii o plánovanom detskom letnom tábore dostala slovo p. Havrillová, 

ktorá za Komisiu sociálnej a zdravotnej starostlivosti (KSaZS) prítomných 

poslancov informovala o jeho príprave.  Denný letný tábor  bude prebiehať v dvoch 

týždenných turnusoch v priestoroch Denného centra a je určený pre deti od 6 do 12 

rokov. Vzhľadom na rozpočet a kapacitu Denného centra je pre jeho uskutočnenie 

potrebných  minimálne 20 a maximálne 40 detí. V súčasnej dobe nevieme, či 

opatrenia v súvislosti s vývinom COVID-19 umožnia tábor zrealizovať, ale ak sa 

tak stane chceme, aby ho v spolupráci s Komisiou sociálnej a zdravotnej 

starostlivosti (KSaZS) zastrešovala nezisková organizácia Kapušany pre všetkých, 

n.o.. Financovanie letného tábora je nastavené predovšetkým z poplatkov rodičov. 

Taktiež na tento účel bolo z rozpočtu obce pre rok 2020 vyčlenených 1 500,00 € 

z finančných prostriedkov určených pre CVČ. Tie budú použité ako príspevok na 

činnosť, materiál aj na financovanie súrodeneckej zľavy.  Avšak za predpokladu, že 

dôsledkom mimoriadnej situácie bude obec nútená „priškrtiť“ rozpočet, po určitých 

úpravách, kde sa napr. z pripravovaného programu vynechá celodenný výlet, príp. 

iná aktivita,  požadovaná výška dotácie od obce bude v max. výške 210 € /turnus. 

Podrobný návrh letného tábora spolu s predpokladaným rozpočtom bude zaslaný 

k nahliadnutiu poslancom OcZ. Starostka obce poďakovala p. Havrillovej 

a vyhlásila 10 min. prestávku. 
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Prestávka v rokovaní 20:50 - 21:00 hod. 

Investičné výdavky v roku 2020, informuje starostka obce: 

 Prebieha projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií  žiakov ZŠ s MŠ Kapušany so 

spolufinancovaním 5%. 

 Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice – 14. 05. 2020 bolo odovzdané stavenisko PEhAES, 

a.s. rovnako 5 % spolufinancovanie – 1 500,00 Eur. 

 Projekt Zmena zdrojov vykurovania ZŠ s MŠ Kapušany- čakáme za výsledkom.  

 Financovanie rekonštrukcie školskej jedálne sa prehodnotí. 

 Projekt zateplenie a výmena kúrenia v zdravotnom stredisku nebol schválený. 

 Územný plán obce, Zmeny a doplnky č. 4 -  v júni by mohol byť schválený OcZ. 

 Vodný tok Ladianka – bude sa pokračovať v jeho úprave, tento projekt je zaradený do 

investičných akcií Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. pre rok 2020. 

 Pri RD p. Pasternáka sa na vodnom toku Ladianka zrekonštruovala spätná klapka. 

 Na obecnom úrade bude nová podlaha v zasadacej miestnosti. 

 Spracúva sa projektová dokumentácia kanalizácie ul. Nová štvrť. 

 Obec v tomto roku nepristúpi k plánovaným revitalizáciám detských ihrísk. 

 Dendrologický posudok drevín v Parku svätých Cyrila a Metoda je spracovaný. 

Odborne spôsobilá spoločnosť je ochotná po etapách pristúpiť k ošetrovaniu  

najkritickejších stromov. Ide však o položku niekoľko 100,- eur za každé odborné 

ošetrenie a tak obec zváži, ako bude postupovať. Park bude zatiaľ označený oznamom 

vstup na vlastné riziko, odporúčanie je opáskovať najkritickejšie dreviny. P. Palovič – 

môj názor je neopáskovať, ale pristúpiť k orezom. P. Revay – pripomínam, že keď sa 

nejaká drevina odstráni, je potrebné postarať sa o náhradnú výsadbu tak, aby sa miestny 

park zveľaďoval. 

 Kultúrny dom – aj tento obecný majetok potrebuje rekonštrukciu, v tomto roku to 

nebude realizované. 

 Pracovné stretnutie ohľadom rekonštrukcie križovatky ciest I/18 a II/545. Ak získame 

výnimku na MDaV SR a vybavíme stavebné povolenie, svoju pozornosť musíme 

upriamiť na financovanie stavby. Prebrala som situáciu s audítorom obce – ako máme 

ako obec postupovať, ak budeme musieť investovať naše  finančné prostriedky do 

cudzieho majetku.  P. Petrovský – som za odsunutie malých investícií, križovatka je 
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veľkým problémom obce a je potrebné ju riešiť. P. Smetanková – je to dôležitý uzol 

nielen pre Kapušančanov. Verím, že nájdeme podporu na SSC alebo VÚC PSK 

a nebudeme musieť financovať investíciu z obecného rozpočtu, rovnako sa pripájam 

k návrhu iné investície odsunúť. 

 MFC v.z. Patrika Masrnu – subjekt žiada o uvoľnenie časti financií, ktoré mu boli 

pridelené ako oprávnenému žiadateľovi a použije ich na úhradu nájomného za prenájom 

telocvične. Stanovisko OcZ je, že ide o oprávnené výdavky a žiadateľovi budú 

preplatené. 

 MFC – žiadosť o mimoriadnu dotáciu na letný futbalový kemp – stanovisko OcZ je, že 

všetky dotácie sú pozastavené, žiadosť bude zamietnutá.    
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K bodu 12 Záver 

Pani starostka poďakovala prítomným za účasť. Rokovanie OcZ bolo ukončené v čase 22:04 

hod. 

 

 

        ____________________ 
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