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Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

konaného dňa 15. 02. 2022 o 18:00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ v Kapušanoch 

  KY-46/2022/OcU-4 

Dátum konania:   15. 02. 2022 

Začiatok rokovania:   18:00 hod. 

Miesto rokovania:  obradná miestnosť OcÚ Kapušany 

Rokovanie OcZ:  2/2022 

Prítomní:   RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

    Ing. Peter Palovič, zástupca starostky obce 

    Ing. Miroslav Bohata, ospravedlnil sa 

Ing. Ľudmila Hamarová, PhD. 

    Ing. Andrea Havrillová 

Ing. Milan Maňkoš 

    Radoslav Namešpetra, ospravedlnil sa 

    RNDr. Pavol Petrovský 

    Mgr. Lenka Smetanková 

    Ing. Igor Revay, ospravedlnil sa 

    Ing. Ján Tirpák – hlavný kontrolór obce 

    Mgr. Magdaléna Verčimáková, zapisovateľka 

 

Na úvod rokovania prítomní 6 poslanci OcZ. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Zverejnený program: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice/ 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

3. Schválenie zverejneného programu 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 28. 01. 2022 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

5. Pridelenie dotácie z rozpočtu Obce Kapušany na rok 2022 pre DHZ 

Predkladá: Ing. Igor Revay, poslanec OcZ 

6. Žiadosti 

a) Schválenie žiadosti o úľavu na nájomnom v priestore kultúrneho domu počas 

sťaženého obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19 

Predkladá: Ing. Milan Maňkoš  

7. Rôzne 

8. Záver    

  

K bodu 1 Otvorenie 

 

Pani starostka privítala všetkých prítomných poslancov a hl. kontrolóra obce na 

rokovaní OcZ. Informovala, že rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za dodržania 

potrebných protiepidemických opatrení vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov 

územnej samosprávy. Konštatovala, že na úvod rokovania je prítomných 6 poslancov, OcZ je 

uznášaniaschopné. 3 poslanci sa vopred ospravedlnili a rokovania OcZ sa nezúčastnia.  
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K bodu 2 Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

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

Mgr. Lenku Smetankovú a Ing. Ľudmilu Hamarovú, PhD. Poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 20/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 

• schvaľuje návrhovú komisiu:   Ing. Andrea Havrillová 

      

• určuje za overovateľov zápisnice:  Mgr. Lenka Smetanková 

      Ing. Ľudmila Hamarová, PhD. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6     PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 3 Schválenie zverejneného programu 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

 

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

programom. Prítomní poslanci nepripomienkovali zverejnený program a pristúpili 

k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje zverejnený program rokovania. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6     PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 28. 01. 2022 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

 

Starostka obce konštatovala, že na zasadnutí OcZ  dňa 28. 01. 2022 bolo celkovo prijatých   19 

uznesení, po ich prečítaní skonštatovala, že niektoré uznesenia boli splnené, niektoré sú v štádiu 

spracovania. Poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č.22/2022 

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

Obecného zastupiteľstva obce Kapušany konaného dňa 28. 01. 2022. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6    PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 5 Pridelenie dotácie z rozpočtu Obce Kapušany na rok 2022 pre DHZ 

Predkladá: Ing. Igor Revay, poslanec OcZ 

 

Starostka obce: do Uznesenia č. 13/2022 zo dňa 28. 01. 2022 nebolo doplnené schválenie 

dotácie pre organizáciu DHZ Kapušany. DHZ na základe návrhu Komisie finančnej, 

rozpočtovej, legislatívnej a správy majetku obce mala pridelenú dotáciu na rok 2022 vo výške 

2 150,00 EUR. Novým uznesením je potrebné dotáciu pre DHZ schváliť. Diskusia k téme 

neprebehla, poslanci pristúpili k hlasovaniu. 
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●  Uznesenie č.  23/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje: 

• DHZ Kapušany dotáciu z rozpočtu Obce Kapušany na rok 2022 vo výške 2 150,00 € 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6    PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 6 Žiadosti 

 

a) Schválenie žiadosti o úľavu na nájomnom v priestore kultúrneho domu počas 

sťaženého obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19 

Predkladá: Ing. Milan Maňkoš  

 

Starostka obce – novú žiadosť nájomca Ing. Maňkoš adresoval obci 03. 02. 2022. Poprosím ho 

o zdôvodnenie predkladanej žiadosti – odovzdávam mu slovo. P. Maňkoš – Uznesením                            

č.  18/2022 zo dňa 28. 01. 2022 mi bola schválená úľava na nájomnom za obdobie  01. 12.                    

– 31. 12. 2021. Pri spracovaní elektronickej žiadosti, ktorú je potrebné zaslať cez ÚPVS 

(Ústredný portál verejnej správy) som zistil, že nie je možné zadefinovať iba toto obdobie na 

uplatnenie úľavy na nájomnom. Preto som obci adresoval novú žiadosť, kde som obdobie 

sťaženého užívania rozšíril od 25. 11. 2021 do 02. 01. 2022. V tomto období bola prevádzka 

Reštaurácia Legenda zatvorená a ja si budem môcť prostredníctvom dotácie Ministerstva 

hospodárstva SR uplatniť úľavu na nájomnom vo výške 50 %. Diskusia k téme neprebehla, 

poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

Ing. Maňkoš opustil rokovanie v čase 18:40 hod. 

 

●  Uznesenie č.  24/2022 

 

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

12  Kapušany, IČO: 43206034 o úľavu na nájomnom v priestoroch kultúrneho domu počas 

sťaženého obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19 takto: 

a) Za obdobie od 25. 11. 2021 do 30. 11. 2021 bude platba nájomného za priestory (nie 

energie) o 50% ponížená z dôvodu, že prevádzka Legenda reštaurácia bola v tomto 

období zatvorená, 

b) za obdobie od 01. 01. 2022 – do 02. 01. 2022 bude platba nájomného za priestory (nie 

energie) o 50% ponížená z dôvodu, že prevádzka Legenda reštaurácia bola v tomto 

období zatvorená. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5    PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 7 Rôzne 

Starostka obce odovzdala slovo p. Smetankovej, ktorá v krátkosti informovala, že je potrebné 

schváliť zodpovedné osoby pre monitorovanie a administratívnu správu dokumentu PHRSR 

Obce Kapušany. Navrhovanými sú Mgr. Smetanková a Mgr. Majirská. Diskusia k téme 

neprebehla, poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 25/2022 
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Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch poveruje Mgr. Lenku Smetankovú, poslankyňu OcZ a 

Mgr. Máriu Majirskú (Referát strategického rozvoja OcÚ) monitorovaním plnenia PHRSR 

Obce Kapušany počas roka 2021 a vypracovaním Správy o plnení PHRSR v termíne do 30. 

05.2022.  

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5    PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

V čase 18:50 hod. sa vrátil na rokovanie OcZ p. Maňkoš. 

 

K bodu Rôzne prítomných informovala starostka obce: 

 

Dňa 08. 02. 2022 zasadala Správna rada Kapušany pre všetkých, n.o. Tento rok nemôže 

nezisková organizácia vyberať finančné prostriedky z 2 % z daní z príjmov z dôvodu, že 

Kapušany pre všetkých, n.o. sa nezaregistrovala na výber 2%  na Daňovom úrade v termíne do 

15. 12. 2021. Po dohode so zástupcami Kapyško, o.z. je možné zasielať 2 % z daní z príjmu na 

toto občianske združenie. Spojíme finančné prostriedky, ktoré budú vhodne použité. Návrh 

Kapyško, o.z. je vybudovať vonkajšiu učebňu v areáli Parku sv. Cyrila a Metoda. Išlo by 

o stavbu na pozemku vo vlastníctve obce, predchádzať tomu musí schválenie poslancami OcZ, 

príprava projektovej dokumentácie a s tým súvisiace úkony. Pripravený je plagát Kapyško, o.z. 

na poukázanie 2 % z daní z príjmov, kde je konkrétne zadefinovaný cieľ využitia vyzbieraných 

finančných prostriedkov na vybudovanie vonkajšej učebne v Parku sv. Cyrila a Metoda. Je 

dobré vopred dôkladne prediskutovať tento zámer, a preto nechávam priestor na Vaše 

vyjadrenie: 

P. Hamarová – v Parku sv. Cyrila a Metoda existuje veľa stavieb rôzneho druhu a zamerania. 

Z môjho pohľadu je zámer vybudovania vonkajšej učebne dobrý, ale nehodí sa pre preplnený 

priestor parku. Navrhujem realizáciu vonkajšej učebne napr. na pozemok denného centra. 

P. Palovič – súhlasím s názorom p. Hamarovej. Nemôžme viac akceptovať fakt, že v Parku sv. 

Cyrila a Metoda sa realizujú nové aktivity bez súhlasu majiteľa  (pozemky sú vo vlastníctve 

obce) a bez odborného stanoviska napr. architekta. Nápad vonkajšej učebne nie je zlý, 

pripravený plagát na poukázanie 2 % z dane z príjmov by mal  byť pozmenený s tým, že 

vyzbierané finančné prostriedky budú  účelovo využité. 

P. Smetanková – ide o zámer exteriérovej učebne, ktorý bol odsúhlasený Radou rodičov, keďže 

počas obdobia pandémie 2020 -2021 sa príspevky do ZRPŠ nevyužili. Pre ušetrené finančné 

prostriedky vyzbierané a ušetrené z roku 2021 hľadalo Kapyško, o.z. zmysluplné použitie. 

Nápad vonkajšej učebne bol schválený zástupcami rodičov na zasadnutí Rady rodičov. Je na 

škodu veci, že od septembra 2021 nikto neodkonzultoval tento zámer so zástupcami obce.  

P. Havrillová – ja osobne s myšlienkou výstavby externej učebne nie som stotožnená, ale ak na 

tento účel Kapyško, o.z. získa finančné prostriedky prostredníctvom 2% , myšlienku externej 

učebne podporím a myslím si, že v takom prípade ani poslanci OcZ nebudú mať problém 

schváliť zámer vybudovania vonkajšej učebne. Správna rada Kapušany pre všetkých, n.o., ako 

aj Kapyško, o.z. majú svoju rozhodovaciu právomoc. Svoj názor vyjadrili aj zástupcovia 

rodičov prostredníctvom Rady rodičov. Odkonzultoval plánovanú stavbu niekto s vyučujúcimi? 

P. Smetanková – na zasadnutí Rady rodičov bola prítomná aj p. riaditeľka ZŠ s MŠ Kapušany. 

Napr. ona navrhovala z vyzbieraných finančných prostriedkov zakúpiť nové PC pre potreby 

žiakov školy. 

Starostka obce – predbežne bol určený priestor realizácie vonkajšej učebne pred budovou 

školskej jedálne. Materská škôlka má v blízkosti svoj priestor – mini ihrisko, preliezky, kde deti 

z MŠ aktívne trávia čas počas pobytu v zariadení. Myslím si, že deti z MŠ budú rušiť žiakov 

základnej školy pri výuke vo vonkajšej učebni. Ďalším aspektom sú finančné prostriedky – 
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aktuálne sa stavia workoutové ihrisko, nevieme koľko fin. prostriedkov získame z 2 % z daní  

z príjmov, kto dofinancuje stavbu ak nevyzbierame dostatok finančných prostriedkov? Môj 

názor je, aby v propagačnom plagáte na výber 2 % nebol konkrétne zadefinovaný zámer. 

P. Maňkoš – navrhujem do plagátu zadefinovať napr. 4 návrhy (zakúpenie PC, výmena podlahy 

v telocvični, vonkajšia učebňa....). Po tom, ako bude známy celkový obnos získaných 

finančných prostriedkov, zadefinuje sa zvolený projekt/zámer. 

Starostka – ďakujem Vám za predložené návrhy. Navrhujem zorganizovať pracovné stretnutie 

so zástupcami Kapyško, o.z. a aktualizovať predkladaný plagát na poukázanie 2 % z daní 

z príjmov. 

Diskusia k bodu rôzne: 

P. Smetanková – v krátkosti prítomných informovala o prípravách na ďalší ročník KFD. 

Kapušany pre všetkých, n.o. plánujú zakúpenie defibrilátora, ktorý by bol prezentovaný 

praktickými ukážkami na podujatiach organizovaných v rámci obce Kapušany. Defibrilátor  

bude osadený na voľne dostupnom mieste, aby mohol byť v prípade mimoriadnej situácie 

použitý. 

Starostka obce:  

✓ 31. 1. 2022 zaslal MUDr. Baranovič na OcÚ výpoveď z priestorov zdravotného 

strediska. Dňa 3. 2. 2022 odovzdal priestory ambulancie. Aktuálne pracovníci údržby 

a opráv vykonávajú hygienickú maľbu a upravujú uvoľnený priestor. Obec podnikne 

všetky kroky, aby bol priestor v budúcnosti využívaný. 

✓ 2.2. 2022 sa uskutočnilo požehnanie OcÚ, zdravotného strediska, denného centra 

a obecnej knižnice. 

✓ 3.2. 2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s dopravným inžinierom p. Františkom 

Ondrejom - úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní. P. Ondrej spracuje 

dokumentáciu  aktualizácie miestnych obecných komunikácií (nie ciest I. a III. triedy). 

✓ Mgr. Janka Šimová ohlásila ukončenie pôsobenia vo funkcii riaditeľky ZŠ s MŠ 

Kapušany. V období apríl/máj 2022 obec ako  zriaďovateľ vyhlási výberové konanie na 

obsadenie pracovnej pozície riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Kapušany. 

✓ V obci je naplánovaný výrub stromov v spolupráci s p. Radoslavom Namešpetrom. 

✓ V najbližšom období bude prebiehať kontrola napojenia domácností na verejnú 

kanalizáciu obyvateľov ul. Nová štvrť.  

✓ MFC doručilo na OcÚ podanie vo veci prideľovania dotácií z rozpočtu obce Kapušany. 

Bolo doručené v deň konania OcZ, prerokované bude na najbližšom rokovaní OcZ. 

P. Hamarová – v Akčnom pláne na rok 2022 je zahrnutá osvetová činnosť – prednáška so 

zameraním na mediálnu gramotnosť. Predbežne je dohodnutý termín 6. 5. 2022 na avizované 

workshopy na danú tému. Telefonicky som sa spojila s občianskym združením DIGI Q 

z Bratislavy, ktoré podujatie zastreší. Workshopy prebehnú dopoludnia pre žiakov ZŠ s MŠ 

Kapušany, v poobedňajších hodinách pre rodičov - vyberieme vhodný priestor.  

P. Havrillová – vo veci ďalších pripravovaných aktivít a podujatí som sa stretla s p. Majirskou, 

preberali sme možnosti podania vhodných projektov na jednotlivé aktivity. Našou snahou je 

formou podaného projektu financovať zakúpenie party stanu, alebo rozoberateľného pódia, 

ktoré by sa mohlo využívať pre podujatia organizované v rámci obce Kapušany. Je však 

potrebné vedieť, či obec podáva projekt s iným zámerom. Reagovala starostka obce – prípravnú 

fázu projektovej činnosti zastrešuje referát strategického rozvoja – Mgr. Majirská. Tejto 

problematike sa budeme dôkladnejšie venovať tak, aby obec a Kapušany pre všetkých, n.o. 

podali čo najcielenejšie projekty na pripravované aktivity.  Pokračovala p. Havrillová – sme vo 

fáze príprav na podujatie Deň rodiny, ktorý je naplánovaný na 15. 05. 2022 v priestoroch 

denného centra. Spolu s p. Hamarovou sme boli na obhliadke exteriérových priestorov denného 

centra a konštatujeme, že terén nie je pripravený na takéto podujatie – úpravy pozemku budú 

nevyhnutné. Navrhujeme zorganizovať brigádu, ktorej by malo predchádzať vytýčenie 



6 
 

nevyhnutných prác spolu so zamestnancami obce (referát údržby a opráv). Na samotnej brigáde 

by mohli byť nápomocní poslanci OcZ, ale aj členovia organizácií, ktorým obec pridelila 

finančné prostriedky formou dotácie. Reagoval p. Palovič – terén v dennom centre obhliadneme 

a zvolíme vhodný postup. Brigáda a akákoľvek dobrovoľnícka činnosť v rámci obce je vítaná. 

Terén vonkajších priestorov denného centra spoločnými silami pripravíme tak, aby bol 

pripravený na organizovanie Dňa rodiny 2022. 

P. Maňkoš – na základe podnetu od mnohých občanov, ktorí majú rovnaký problém po zbere 

separovaného odpadu – prázdne vrecia pracovníci zbernej spoločnosti Fúra, s.r.o. nehádžu späť 

za plot do jednotlivých domácností, a preto sa stáva, že sa vrecia napr. pri silnejšom vetre 

pohadzujú po priestranstvách obce. Občania nemôžu vrecia opakovane využívať na separovaný 

odpad. Reagovala starostka obce – na rok 2022 dostala každá domácnosť novú sadu vriec 

určených na separovanie. Problematiku odpadového hospodárstva rieši Mgr. Marcinová, pokiaľ 

viem po poslednom zbere spätne kontaktovala spoločnosť Fúra, s.r.o. a žiadala o nápravu 

v tejto veci, keďže občania OcÚ telefonicky informovali o vyššie uvedenom probléme. 

 

Diskusia bola ukončená. 

K bodu 8 Záver    

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a v čase  19:20 hod. ukončila rokovanie OcZ.  

 

 

 

 

 

        ____________________ 

        RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce Kapušany     

 

 

Overovatelia:     

Mgr. Lenka Smetanková     __________________ 

     

 

Ing. Ľudmila Hamarová, PhD.    __________________ 

     

 

Zapísala: Mgr. Magdaléna Verčimáková   __________________ 

Kapušany, 15. 02. 2022 

 

 

Príloha Prezenčná listina 

zverejnená: 01. 03. 2022 


