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1. Úvodné slovo starostky obce   

Obec Kapušany v roku 2019 v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonávala 

úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, rozhodovala vo 

veciach miestnych daní a miestnych poplatkov, utvárala účinný systém kontroly a vytvárala vhodné 

organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jej výkon. Obec zabezpečila údržbu a 

vykonávala správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, 

športových a ďalších obecných zariadení. Zabezpečila nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom, udržiavala čistotu v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia.  

Utvárala a chránila zdravé podmienky pre zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chránila životné 

prostredie, ako aj utvárala podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, 

kultúru a šport. 

Obec vykonávala vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja 

obce v zmysle Programu rozvoja obce Kapušany na roky 2015 – 2022 a schváleného rozpočtu obce na 

rok 2019.  

O všetkých aktivitách informovala na obecnej stránke www.kapusany.sk, v občasníku Pod 

Kapušianskym hradom, v obecnom rozhlase a na verejnej tabuli. 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Kapušany 

Adresa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany 

Telefón: 051/7941102 

e-mail: kapusany@kapusany.sk 

web: www.kapusany.sk 

Okres: Prešov 

IČO: 00327239 

DIČ:2021225525 

Právna forma: samospráva 

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR.  

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starostka obce: RNDr. Slávka Guteková 

Zástupca starostky obce: Ing. Andrea Havrillová 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Jozef Ferenc  

     

 

Obecné zastupiteľstvo: 

❖ Ing. Andrea Havrillová - zástupkyňa starostky obce 

❖ Ing. Miroslav Bohata 

❖ Ing. Ľudmila  Hamarová PhD. 

❖ Ing. Milan Maňkoš 

❖ Radoslav Namešpetra 

❖ Ing. Peter Palovič 

❖ RNDr. Pavol Petrovský 

❖ Ing. Igor Revay 

❖ Mgr. Lenka Smetanková 

mailto:kapusany@kapusany.sk
http://www.kapusany.sk/
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Komisie: 

Komisia stavebná a územného plánovania (predseda Ing. Peter Palovič) 

Komisia kultúry a školstva (predsedníčka Mgr. Lenka Smetanková) 

Komisia sociálna a zdravotnej starostlivosti: (predsedníčka Ing. Ľudmila Hamarová PhD.) 

Komisia pre spoluprácu obce s podnikateľskými subjektmi (predseda Ing. Milan Maňkoš) 

Komisia finančná, rozpočtová, legislatívna a správy majetku obce (predseda Ing. Igor Revay) 

Komisia priestupkov a verejného poriadku, dopravnej a požiarnej prevencie (predseda RNDr. 

Pavol Petrovský) 

Komisia pre životné prostredie (predseda Radoslav Namešpetra) 

Komisia športu a mládeže (predseda Ing. Miroslav Bohata) 

 

Obecný úrad: 

❖ Ing. Ján Zemčák – prednosta do 2/2019 

❖ Mgr. Lucia Marcinová, Katarína Mathiová, referát administratívno-správny a registratúry,  

Mgr. Magdaléna Verčimáková – zastupujúca   

❖ Mgr. Jana Dzuricová - samostatný odborný referent, účtovník, ekonóm a personalista obce 

❖ Mgr. Jana Tverďaková - správca miestnych daní a poplatkov 

❖ Mgr. Ľudmila Revayová – referent  matriky a evidencie obyvateľstva 

❖ Ing. Ján Antol – referent stavebného úradu 

❖ Bc. Iveta Vojteková – referent sociálnej práce  

❖ Mgr. Mária Majirská – referent strategického rozvoja obce 

❖ Anna Gállová – knihovníčka  

❖ Jozef Juhoš –  referent údržby a opráv 

❖ Martin Gutek –  referent údržby a opráv 

❖ Zdenko Petrásek – správca hradu Kapušany 

❖ Marta Markuš Bučková - referent údržby a opráv 

❖ Ladislav Kurty – pracovník zberného miesta odpadu 

❖ Bc.Miroslava Hudáková – pracovníčka Denného centra 

❖ Mária Imrichová – pracovníčka Denného centra 

 

Základná škola s MŠ: 

❖ Mgr. Janka Šimová - riaditeľka ZŠ s MŠ 

❖ Mgr. Eduard Skonc – zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ 

❖ Mgr. Mária Namešpetrová – zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ 

❖ PP – 36 učiteľov 

❖ 3 - asistentky učiteľa 

❖ 1 školský špeciálny pedagóg 

❖ THP ZŠ – 2 admistratívne zamestnankyne, 1 školníčka, 1 údržbár, 3 upratovačky 

❖ ŠKD – 4 vychovávateľky 

❖ MŠ –  Mária Luterančíková – zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ 

❖ MŠ – 12 učiteľky 

❖ THP MŠ – 2 upratovačky 

❖ ŠJ – Mgr. Ľubica Onofrejová - vedúca ŠJ 

❖ ŠJ -  3 kuchárky 

❖ ŠJ -  3 pomocné kuchárky 

  

Rozpočtové organizácie obce /Základná škola s materskou školou Kapušany, Hlavná 367/7, štatutárny 

orgán- Mgr. Janka Šimová, IČO:37873253 , telefón- 051/7941223, e-mail- admin@zskapusany.edu.sk 

webová stránka – www.zskapusany.edupage.org, hodnota majetku 781 082,52 €,výška vlastného 

imania 489 510,73 €,výsledok hospodárenia – 816,44 €/. 
 

mailto:admin@zskapusany.edu.sk
http://www.zskapusany.edupage.org/
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4. Základná charakteristika konsolidovaného celku  
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou 

osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou 

obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

4.1 Geografické údaje 

Obec Kapušany leží na styku severného okraja Slánskych vrchov so Šarišskou vrchovinou v údolí 

Sekčova. Nadmorská výška sa tu pohybuje od 240 do 520 metrov. Nad obcou na výbežku lesa sa vypína 

komplex stredovekého hradu- národnej kultúrnej pamiatky. Okrajom obce preteká rieka Sekčov súbežne 

so železničnou traťou Bardejov – Prešov, do ktorej ústí Kapušiansky potok a Ladianka. Okresné mesto 

Prešov, ktoré je vzdialené od obce 10 km spája cesta I. triedy I /18. Celková výmera katastrálneho územia 

obce – spolu (m2) – 20210938.  

Susedné mestá a obce: kataster obce susedí na severovýchode s obcou Fulianka, na východe s obcou 

Podhorany,  Lada, na juhovýchode s obcou Okružná a Trnkov, na juhu  s obcou V. Šebastová a Podhradík 

a  na západe susedí s mestom Prešov – časť Nižná Šebastová a na   severozápade s obcou Fintice. 

Celková rozloha obce :1131ha 

 

Demografické údaje  

Obec je zo štatistického hľadiska zaradená medzi obce nad 1000 obyvateľov. K 31.12.2019 v obci 

Kapušany  bolo prihlásených na trvalý pobyt  2164 obyvateľov, z toho 1044 mužov a 1120 žien. Veková 

štruktúra obyvateľstva: 463 obyvateľov - predproduktívny vek do 18 rokov, 1272 obyvateľov -

produktívny vek  od 18 do 62 rokov a 429 obyvateľov - poproduktívny vek nad 62 rokov. Počas roka 

2019 obec zaznamenala pohyby a to nasledovne: prihlásení 30, odhlásení 28, narodení 30 a zomretí 17.  

Obec v roku 2019 zaznamenala 15 prírastkov obyvateľstva. 

 

Vývoj počtu obyvateľov: 

Kapušany 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvateľov obce 2120 2141 2158 2149 2164 

Počet obyvateľov v 

predproduktívnom veku 

438 449 452 454 463  

Počet obyvateľov v 

produktívnom veku 

1302 1295 1298 1280 1272  

Počet obyvateľov  v 

poproduktívnom veku 

380 397 408 415 429  

 

4.2 Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci :  

VÝVOJ  NEZAMESTNANOSTI 2017 2018 2019 

Celkový počet evidovaných nezamestnaných s trvalým 

pobytom v obci  

78 63 64 

Počet dlhodobo nezamestnaných s trvalým pobytom v obci 26 22 11 

Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi s trvalým 

pobytom v obci 

12 22 22 

Zdroj: ÚPSVaR 

 

Z tabuľky je zrejmé, že klesá počet dlhodobo nezamestnaných, čo predstavuje pozitívny trend. 
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4.3 Symboly obce 

          Symboly obce  tvoria pečať, vlajka, erb a obecné insígnie. Obec Kapušany má pečať okrúhlu, ktorú 

tvorí erb obce a názov obce s hrubopisom OBEC KAPUŠANY ,erb obce Kapušany  je tvorený 

kapušianskym hradom v červenom poli a pod ním je zväzok klasov v zelenom poli.  Zástava vychádza z 

farieb obecného erbu a pozostáva z farieb biela, červená, žltá a zelená. 

 

Erb obce : Vlajka obce :  

 

Pečať obce :  

 

4.4 História obce  

Obec Kapušany  sa nachádza v neďalekej blízkosti krajského mesta Prešov, je to križovatka ciest v smere 

Bardejov, Svidník a v smere Vranov nad Topľou, Michalovce. 

Pri historickom formovaní samotnej obce i hradu zohrali dôležitú úlohu nielen krásna príroda, ale aj 

strategická poloha na križovatke krajinských ciest. Počiatky osídlenia Kapušian a okolia siahajú do staršej 

doby kamennej – paleolitu. Dnešný názov má obec od roku 1773. V roku 1786 sa uskutočnilo prvé 

sčítanie obyvateľstva. Kapušany mali 628 obyvateľov a 94 domov.  Začiatkom 19. storočia tu žilo 946 

obyvateľov, ktorí obývali 139 domov.  Nad obcou sa vypína zrúcanina stredovekého hradu. Prvá písomná 

zmienka o hrade Kapušany je z roku 1248.Vyplýva  to z obsahu listiny. Je zrejmé, že už vtedy tu jestvoval 

kostol i fara. V dnešnej dobe zostala z hradu len zrúcanina, ktorá sa tohto času konzervuje a je národnou 

kultúrnou pamiatkou. 

Po 2. svetovej vojne v roku 1949 bol v obci založený Notársky úrad a zavedený elektrický prúd. 

Od  roku1952 až po rok 1959 postupne vznikalo celoobecné JRD. Budovy súčasnej školy boli postavené 

a odovzdané do prevádzky 2. augusta 1962. Konkrétne išlo o dva pavilóny - bloky A a B. O rok neskôr 

bola dokončená telocvičňa a budova dielní. Školská jedáleň bola odovzdaná do užívania 19. januára 1981. 

Budova Pošty bola dokončená v roku 1966. V tom istom roku bola v obci zriadená polícia (VB). V roku 

1970 prebehla rekonštrukcia kostola a parku. V roku 1978 sa začínajú poskytovať služby v zdravotnom 

stredisku a bola spustená prevádzka závodu Benzinol, dnešný Slovnaft a.s..  

V roku 1992 pokračovala plynofikácia, ako aj výstavba vodovodu, vyasfaltovali sa ulice a neskôr v r. 

1993 bol daný do prevádzky Dom nádeje.  V roku 1995 bolo vybudované námestie s oddychovou pešou 

zónou. V roku 1996 sa začala výstavba čističky odpadových vôd. Hrubá stavba bola dokončená v roku 

1997 a od roku 1999 sa pokračovalo vo výstavbe kanalizácie, ktorá pokračuje ešte aj v súčasnosti. 

 

Od  roku 2001 sa verejná správa formuje fiškálnou decentralizáciou, ktorá sa riadi zákonom č.416/2001 

Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Podstatou tejto reformy je nový systém 

financovania obcí, posilnenie samostatnosti zodpovednosti verejných financií a kvalitné služby občanom. 

Decentralizáciou  verejnej správy a prenosom kompetencií zo štátu na obec, prechádzali postupne,  a to 
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nasledovne:  matrika, základná škola, materská škola, stavebný úrad a  sociálna činnosť. Samosprávne 

kompetencie obec Kapušany financuje z vlastných príjmov daňových, nedaňových a z nájmu a predaja 

majetku. Financovanie prenesených kompetencií je na základe zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Obec 

v roku 2003 zrekonštruovala kultúrny dom, ktorý v súčasnosti slúži na kultúrne akcie pre obec a záujmové 

obecné organizácie. V roku 2007 bol skolaudovaný bytový dom 18 b.j.. V roku 2010 sa zrealizovala 

rekonštrukcia pavilónu A, B základnej školy z vlastných zdrojov a z fondov EÚ prístavba spojovacieho 

pavilónu, v ktorom je 10 nových tried, kabinety.  V roku  2011  obec v parku vybudovala amfiteáter, ktorý 

slúži na kultúrne podujatia rôzneho žánru. V roku 2012 a v roku 2013 obec z fondov EÚ realizovala 

projekt „Regenerácia centrálnej časti obce Kapušany“ /rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, 

osvetlenie a  sadové úpravy a architektúra/, a taktiež projekt „Úprava Kapušianskeho potoka“. V roku 

2014 obec v Parku svätých Cyrila a Metoda v rámci projektu INTEREG vybudovala hľadisko 

k amfiteátru pre 1000 návštevníkov na sedenie, ozvučenie amfiteátra, a taktiež  upravila športové - 

asfaltové ihrisko. V roku 2015 obec spravila celkovú údržbu Denného centra / stará budova MŠ/, obnovu 

komunikácií v obci, prístavbu dvoch spální k MŠ a  WC k budove ŠJ, osvetlenie prechodov na  ulici 

Hlavnej a oddychové zóny v obci Kapušany. V roku 2016 obec opravila asfaltový povrch komunikácie 

ulica Lesná, vykonala údržbu obecných budov kultúrneho domu a zdravotného strediska, rekonštrukciu 

strechy budovy bufetu na futbalovom ihrisku, zrealizovala elektrickú prípojku k správcovskému objektu 

a nasvetlenie hradu, výstavbu stoky A na ulici Nová štvrť, inštaláciu meračov rýchlostí a 

výstavbu oddychovej zóny na ulici Púchovská. V roku 2017 obec rozšírila kamerový systém, zrealizovala 

sa výmena radiča a návestidiel na semafor na ul. Prešovskej, výstavba oddychovej zóny na konci ulíc 

Ardova a Slánska cez projekt O schodík bližšie a tiež výstavba oddychovej zóny  na ulici Púchovskej cez 

projekt Mosty porozumenia. Obec zrekonštruovala chodníky na ulici Hlavnej, cestu na ulici 

Cintorínskej,  cesty a parkoviská Pod hradom  a osadila zábradlia na ulici Púchovskej. Obec rozšírila 

osvetlenie ulíc /Kráľovská, Priemyselná a Topoľová/ a rozšírila rozhlas na ul. Kráľovská, realizovala 

projekt Detské ihriská pod Kapušianskym hradom. 

V roku 2019 boli ukončené projekty Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v Kapušanoch 

/komplexná rekonštrukcia budovy obecného úradu s realizovanými opatreniami na úsporu energií/, 

Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v Kapušanoch (rekonštrukcia pôvodných priestorov 

a prístavba – vzniklo tak 6 tried so spálňami a sociálnymi zariadeniami). Prebiehala komplexná 

rekonštrukcia obecnej knižnice (projekt V knižnici ako doma). V súvislosti s rekonštrukciou cesty II/545 

– smer Bardejov obec Kapušany zrealizovala rekonštrukciu chodníka na ul. Hlavná zo zámkovej dlažby 

po predajňu Milk Agro  a tiež po druhej strane. 

 

4.5 Pamiatky  

Medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky v našej obci patria: 

- Národná kultúrna pamiatka - zrúcanina Kapušianskeho hradu 

- Národná kultúrna pamiatka - Rímskokatolícky kostol sv. Martina 

 

4.6 Významné osobnosti obce 

❖ Gabriel Kapy (1658 – 1728) – tento významný rodák z Kapušian bol pedagógom, 

spisovateľom, ale hlavne teológom a filozofom. Patril medzi aktívnych predstaviteľov protireformácie 

a bol predstaveným jezuitov v Trenčíne a v Trnave. Počas svojich štúdií vo Viedni napísal dramatickú 

prácu Obrana a oslobodenie Viedne. Neskôr sa Gabriel Kapy dostal k misiám a napokon, v roku 1713 sa 

stal rektorom Trnavskej univerzity kde prednášal dogmatiku a písal práce o kresťanskej náuke a viere. 

❖ MUDr. Anton Neuwirth, Dr. H. c. bol predsedom Konfederácie politických väzňov 

Slovenska, bývalý slovenský veľvyslanec Pri svätej Stolici a čestný Predseda Spoločenstva Ladislava 

Hanusa. Narodil sa 22.januára 1921 v obci Bystričany, detstvo prežil na ulici Dubovevej v Kapušanoch, 

Žiline a Bojniciach. Študoval medicínu v Bratislave. 
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Pôsobil ako lekár v Čadci, Martine a Bojniciach. Počas 

pôsobenia  v lekárstve vypracoval genetickú mapu, ktorá 

umožňovala odhaliť prenášačov chorôb a upozorniť ľudí 

na riziká pri uzatváraní manželstiev. Až do odchodu do 

dôchodku v roku 1989 sa podieľal na početných vedecko-

výskumných prácach. 

Od roku 2003 bol predsedom Konfederácie politických 

väzňov Slovenska. Bol tiež zakladajúcim členom Fóra 

života, ktoré udeľuje Cenu Antona Neuwirtha za ochranu 

života. 

Dr. Anton Neuwirth zomrel 21. septembra 2004 v Bojniciach vo veku 83 rokov. V roku 2005 mu 

prezident SR udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy - in memoriam za významné zásluhy 

v oblasti sociálneho a kultúrneho rozvoja Slovenskej republiky. 

 

5. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

5.1Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou školou Kapušany 

a Súkromná základná umelecká škola. 

 

5.1.1 Základná škola s materskou školou Kapušany 

 
Tabuľka 1 Základná škola s materskou školou - MATERSKÁ ŠKOLA 

ROK POČET 

ŽIAKO

V  

POČET 

TRIED - 

SPOLU 

POČET 

ŠPECIÁLN

YCH TRIED 

POČET 

PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKOV 

POČET 

NEPEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKOV 
2014/2015 66 3 0 6 1 
2015/2016 80 3 0 6 1 
2016/2017 75 3 0 6 1 
2017/2018 66 3 0 6 1 
2018/2019 67 3 0 6 1 
2019/2020 80 5 0 10 2 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 2 Základná škola s materskou školou - ZÁKLADNÁ ŠKOLA (1.-9.ročník) 

ROK POČET 

ŽIAKOV  

POČET TRIED - 

SPOLU 

POČET 

PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKOV 

POČET 

NEPEDAGOGICKÝC

H PRACOVNÍKOV 

2014/2015 501 24 45 13 

2015/2016 486 25 43 12 

2016/2017 473 28 39 7 

2017/2018 480 26 43 7 

2018/2019 485 26 43 7 

2019/2020 502 24 43 + 3 kňazi 7 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Obec v rokoch 2010 – 2012 zrealizovala rekonštrukciu a prístavbu budovy základnej školy, vďaka ktorej 

sa zvýšil počet tried, odborných učební a kabinetov. Výmenou okien, zateplením budov i strechy, 

rekonštrukciou ústredného kúrenia a hydraulickým vyregulovaním budov sa zvýšili energetické úspory. 

V škole je vybudovaný kamerový systém s počtom 13 kamier, ktorý prispel k zlepšeniu starostlivosti 

o školský majetok. 
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V máji 2011 sa po 48 rokoch prevádzka materskej školy presťahovala do centra obce, do areálu základnej 

školy (od r.1963 sídlila v starej budove niekdajšej školy). Aj táto zmena bola podnetom pre zlúčenie 

miestnej základnej deväťročnej školy s miestnou materskou školou k 1.9.2011, čím sa obec snažila 

dosiahnuť zjednodušenie financovania i zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Oficiálnym názvom 

školy je od toho času Základná škola s materskou školou Kapušany.  

 

Základnú školu s materskou školou Kapušany v školskom roku 2019/2020 navštevovalo 582 detí a 

žiakov / 80 detí v MŠ a 502 žiakov v ZŠ /, pričom v tomto počte sú deti a žiaci: z obce Kapušany 184 a 

318 z okolitých obcí (Lada, Lipníky, Šarišská Poruba, Okružná, Šarišská Trstená, Nemcovce, Trnkov, 

Fulianka, Proč, Podhorany, Chmeľov, Chmeľovec, Pušovce, Tulčík, Demjata, Podhrabina, Čelovce).  

Základná škola mala 24 tried, materská škola 5 tried, okrem toho na škole fungujú  4 oddelenia školského 

klubu detí pre 104 žiakov.  

Pedagogický kolektív ZŠ tvorilo 35 učiteľov ZŠ, 4 vychovávateľky, 3 kňazi, 3 asistentky učiteľa, 

1 školský špeciálny pedagóg a  10 učiteliek MŠ. Spolu 56 pedagogických zamestnancov. 

Nepedagogických zamestnancov bolo v ZŠ 7, v MŠ je 2 a v ŠJ bolo 7 zamestnankýň. 

O zodpovednom prístupe a kvalitnej práci učiteľov pri príprave žiakov na uplatnenie sa v ďalšom štúdiu 

svedčí nasledujúca tabuľka, ktorá poukazuje na fakt, že všetci žiaci 9. ročníka boli prijatí na školy, na 

ktoré si podali prihlášky.  

 

Názov skupiny škôl 
P r i j a t í 

celkom z toho dievčatá 

Gymnáziá                                           10 9 
Umelecké školy 3 3 
Zdravotnícke školy                                 15 12 

Stredné športové školy 1 0 
Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ                     2 2 

Ekonomické, obchodné SOŠ                           7 6 
Pedagogické školy                                  4 4 
Technické, dopravné SOŠ                            9 0 
SOŠ ostatné                                        10 5 
Praktické školy 1 0 
Pracovný pomer                                     5 2 
VŠETCI ŽIACI SPOLU 67 43 

 

 Osemročné gymnázium 1 1 
 

V rámci prezentácie školy na verejnosti deti MŠ z príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili vystúpenie 

pre klientov denného centra, na vianočnej slávnosti sa predstavili programom Vianoce prichádzajú, 

predškolákom a obyvateľom obce sa predstavili programom pod názvom Koledu Vám nesieme, ktoré 

s nimi nacvičili vyučujúce v MŠ. Pre deti zorganizovali rôzne aktivity, zabezpečili divadelné 

predstavenia, zapojili sa do projektov, predškolákov zapojili do projektu Dajme spolu gól a  zrealizovali 

pre nich rozlúčku s materskou školou.  

V ZŠ pracuje folklórna skupina Čerešenka, ktorá pripravila program „Od Lucie do Vianoc“ pre deti MŠ, 

žiakov ZŠ a predstavila sa s ním aj  ľuďom, ktorí sa stretávajú v Dennom centre Kapušany. Škola vydáva 

vlastný časopis “V školskom tričku“, má vlastné školské rádio, ktoré sa  týždenne prihovára všetkým 

zamestnancom a žiakom školy  a má aj školskú hudobnú kapelu. Možnosť navštevovať ŠKD poskytuje 

deťom zmysluplné využívanie voľného  času  realizáciou  rôznych  činností a podujatí.  

Okrem záujmovej krúžkovej činnosti škola realizuje pre žiakov v 9. roč. aj prípravu na testovanie 

T9. Celoslovenské T9- 2020 žiakov 9. ročníka nebolo realizované rozhodnutím MŠVVaŠ SR.  Žiaci 5. 

roč. sa zúčastnili testovania T5.  

V školskom roku 2019/2020 sa žiaci 5. roč. zúčastnili testovania T5 v rámci projektu zvyšovania 

kvality vzdelávania a využili nácvik T5 písomnou formou. NUCEM umožnil školám porovnať si 

výsledky v testovaní žiakov podľa škôl, ktoré navštevovali od prvého do štvrtého ročníka.  
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Analýzou výsledkov žiakov, ktorí vo štvrtom ročníku navštevovali školu v Kapušanoch, môžeme 

konštatovať, že výsledky žiakov v matematike boli o 6,7 % lepšie ako priemerná úspešnosť žiakov v SR 

a v SJL boli výsledky našich žiakov o 5,3 % lepšie ako národný priemer.  

Výsledky externých meraní  - Celoslovenské Testovanie 5- 2018 žiakov 5. ročníka   

Počet žiakov     Slovenský jazyk 

 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov, 

ktorí navštevovali ZŠ s MŠ 

Kapušany v % 69,5 70,1 

Priemerná úspešnosť v SR-

národný priemer v % 
64,8 63,4 

ZŠ s  MŠ sa zapája do rôznych  projektov, zabezpečuje  prednášky, realizuje  vychádzky,  exkurzie, kurzy 

aj rôzne aktivity pre žiakov školy medzi ktoré patrí, vysadenie stromčekov z príležitosti Medzinárodného 

dňa stromov, úspešná obhajoba vlajky a získanie certifikátu Zelenej školy, slávnostná imatrikulácia pre 

prvákov, zapojenie sa do Európskeho týždňa športu výstupom na hrad so zapojením sa do 

dobrovoľníckych prác zveľaďovania Kapušianskeho hradu, pripomenutie si Svetového dňa mlieka 

konzumáciou sponzorsky získaných jogurtov od spoločnosti Milk-Agro, realizácia Týždňa zdravej 

výživy, spolupráca s Fakultou zdravotníckych odborov PU v preventívnom programe zameranom na 

prevenciu vzniku ochorení ústnej dutiny, návšteva misionárov s programom pre deti, zapojenie sa do 

celosvetovej  kampane Milión detí sa modlí ruženec, zapojenie sa do zbierky Biela pastelka, „HODINA 

DEŤOM“, „VIANOČNÝ ANJEL“ realizácia zbierky šatstva a obuvi, ktoré boli odovzdané viacdetným 

rodinám, zbierka hračiek bola odovzdaná deťom na detskú onkológiu  a predaj vlastných výrobkov na 

„VIANOČNEJ BURZE“. Od š. r. 2017/2018 pôsobí v priestoroch ZŠ Súkromná základná umelecká škola 

s odborom výtvarným, hudobným a literárno-dramatickým. Spolupráca medzi školami je na veľmi dobrej 

úrovni aj v oblasti divadelných vystúpení, s ktorými sa žiaci SZUŠ predstavujú žiakom školy. 

Rada školy, ktorá pracuje pri ZŠ s MŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý 

vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a 

ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce 

vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým 

závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. 

 Rodičovská rada - zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa 

výchovy a vzdelávania žiakov, o ktorých rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi 

školy.  

V školskej jedálni je nevyhnutná celková rekonštrukcia, s ktorej realizáciou sa začne 

v najbližšom možnom termíne. V školskom roku 2019/2020 bolo spolu 487 stravníkov, z radov detí, 

žiakov a zamestnancov školy.  

 

5.1.2 Súkromná základná umelecká škola 

V priestoroch Základnej školy s materskou školou Kapušany pôsobí Súkromná základná umelecká škola. 

 

Identifikačné údaje:  

Názov školy: Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 367/7, Kapušany 

Adresa: Hlavná 367/7, 082 12  Kapušany 

Telefón: 0907253624 

E-mail: kapusany.szus@gmail.com 

www stránka: szuskapusany.edupage.org 

Zriaďovateľ: Igor Kasala 

Vedúci zamestnanec školy 

Riaditeľka: Mgr. Irena Kasalová, DiS.art., 0907253624  

            e-mail: irenkateatro@gmail.com 

 

SZUŠ Kapušany bola zriadená s termínom začatia činnosti dňa 1. septembra 2017 

 

Odbory: Hudobný – klavír, spev, flauta zobcová a priečna, bicie, keyboard, husle,  

                                violončelo, akordeón, gitara 

             Literárno-dramatický 

mailto:kapusany.szus@gmail.com
mailto:irenkateatro@gmail.com
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             Tanečný 

             Výtvarný 

 

 

 

Podrobnejšie údaje o počte žiakov: 

Mgr. Kasalová Irena – LDO - 41 

Bc. Inna Srníková – TO- 26 

Mgr. Lucia Kimáková – VO – 26 

Mgr. Angelovičová Klaudia – 7 

Mgr. Daniel Fejerčák – 14 

Mgr. Kašpárková Jana, DiS. art. – 13 

Lukáčová Jitka, DiS. art. – 13 

Puškáš Marek – 11 

Mgr. Veronika Pažínová – 1 

Mgr. art. Zobalová Stanislava, Art.D. – 11 

Ladislav Žilík, DiS. Art. - 20 

 

Zamestnanci: 

Mgr. Kasalová Irena – riaditeľka a učiteľka skupinových foriem LDO 

Bc. Inna Srníková – Zmluva -  učiteľka tanečného odboru 

Mgr. Lucia Kimáková – učiteľka výtvarného odboru 

Mgr. Angelovičová Klaudia – učiteľka  hry na klavíri 

Mgr. Daniel Fejerčák – učiteľ hudobnej náuky a hry na gitare 

Mgr. Kašpárková Jana, DiS. art. – učiteľka hry na klavíri a hudobnej náuky 

Lukáčová Jitka, DiS. art. – učiteľka spevu, hlasovej výchovy, hudobnej náuky a hry na klavíri 

Puškáš Marek –  učiteľ hry na akordeón 

Mgr. Veronika Pažínová – učiteľka hry na priečnej flaute 

Mgr. art. Zobalová Stanislava, Art.D. – učiteľka hry na violovčele a husliach 

Igor Kasala – učiteľ prednesu LDO 

Ladislav Žilík, DiS. art. – učiteľ hry na dychové nástroje, bicie a klavír 

Pracovný pomer Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

TPP 4  

Dohoda o PČ 4  

Znížený úväzok 4 1 

  

SZUŠ Kapušany bola v roku 2019 mimoriadne aktívna, o čom svedčí ich kalendár vystúpení: 

15.02.2019 - Husľová súťaž "E,A,D,G" Prešov Nina Dirdová - bronzové pásmo 

19. 03.2019 - Okresná súťaž detskej dramatickej tvorivosti Tália prešov - Zvončeky z Kapušian II. 

                      -   strieborné pásmo 

                      - Zvončeky z Kapušian III. - zlaté pásmo 

27.03.2019 - Koncert v dennom centre pri príležitosti Marec mesiac knihy 

05.04.2019 - Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín - detské recitačné kolektívy 

                        - Zvončeky z Kapušian - zlaté pásmo 

                        - Zvončeky z Kapušian I. - zlaté pásmo s postupom na Krajskú súťaž 

07.04.2019 - otvorenie charitatívnej akcie - Pôstna polievka 

08.04.2019 - Kultúrny program pri zápise do I. roč. ZŠ s MŠ Kapušany 

11.04.2019 - Rozprávkový Stropkov - Krajské kolo detskej dramatickej tvorivosti 

                       Zvončeky z Kapušian III. - zlaté pásmo 

12.04.2019 - Jarný koncert 

02.05.2019 - Otvorenie krajského kola HK Prešov - Múdry Maťko a hlupáci - Zvončeky z Kapušian III. 

ROK POČET 

ŽIAKOV 

POČET TRIED 

- SPOLU 

POČET 

PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKOV 

POČET 

NEPEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKOV 

2019/2020  183  22  10  1 
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06.05.2019 - Krajské kolo HK Prešov - DRK Zvončeky I. - D. Hevier: Školáci - zlaté pásmo s návrhom 

na postup 

12.05.2019 - Koncert ku dňu matiek 

19.05.2019 - Kultúrny vstup venovaný akcii - Ku dňu rodiny 

22.05. - 25.05.2019 - Zlatá Priadka Šaľa - Celoslovenská súťaž detskej dramatickej tvorivosti 

- strieborné pásmo a špeciálna cena za autentické spracovanie témy - Zvončeky z Kapušian III. 

23.05.2019 - Regionálna spevácka súťaž Moyzesov slávik Prešov - Margita Pribulová - bronzové 

pásmo 

21.06.2019 - Záverečný koncert 

30.06.2019 - Kapušianske folklórne dni 

Prázdniny 

22.11.2019 – koncert pri príležitosti 30.-teho výročia Nežnej revolúcie  

 

5.2 Sociálne zabezpečenie a zdravotníctvo 

 

Na území obce sú poskytované služby (v zmysle zak. 448/2008 Zákon o sociálnych službách) v zmysle 

VZN č. 5/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Kapušany.  

V obci žijú obyvatelia, ktorí sú poberateľmi sociálnych dávok a túto sociálnu pomoc využívajú ako súčasť 

sociálneho zabezpečenia v našom štáte. Takéto sociálne zabezpečenie je možné využívať v prípade, že sa 

občan ocitne v zlej životnej situácii resp. v hmotnej núdzi, to znamená, že jeho príjem nedosahuje životné 

minimum.  

 

Tabuľka 3 Prehľad žiadostí o posúdenie odkázanosti na soc. službu 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

3x žiadosť o posúdenie 

odkázanosti na soc. službu z toho 

1- žiadosť umiestnenie, 1-žiadosť  

v poradovníku, 

žiadosť ukončená pre úmrtie  

3x žiadosť o posúdenie 

odkázanosti na soc. 

službu 

6- žiadosti umiestnenie, 4-

žiadosti v poradovníku, 

4-žiadosti ukončené pre 

úmrtie, 1- žiadosť 

siahnutá  

8 x žiadosť o posúdenie 

7 – umiestnená 

0 – poradovník 

2 – úmrtie po umiestnení 

Zdroj: OcÚ 

 

V rámci sociálnej služby obec prispieva občanom v hmotnej núdzi aj jednorazovým finančným 

príspevkom a finančným príspevkom na lieky. 

 

Denné centrum  

V obci Kapušany sa nachádza Denné centrum (ďalej len DC), ktoré poskytuje klientom sociálne služby 

v rozsahu zohľadňujúcom ich potreby. Poskytovateľom sociálnej služby je Obec Kapušany, miestom 

poskytovania sociálnej služby je Hlavná 238/25 (budova bývalej materskej školy). Prijímateľom sociálnej 

služby v zmysle § 56 zákona o sociálnych službách v dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas 

dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 

alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo 

vnučkou. 

Denné centrum Kapušany začalo svoju činnosť v roku 2018. Kapacita zariadenia je 30 miest a je otvorené 

počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hod. Priemerne navštevuje DC cca 25 klientov. Cieľom 

zamestnancov DC je vytvoriť pre klientov príjemné prostredie a hrejivú atmosféru.  

DC poskytuje prijímateľovi sociálnej služby nasledovné činnosti :  

- odborné činnosti:  

• základné sociálne poradenstvo,  

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  

• sociálna rehabilitácia,  

- obslužné činnosti:  
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•  stravovanie,  

- ďalšie činnosti:  

• pracovná terapia,  

• zabezpečenie záujmovej činnosti.  

 
Denné centrum 

 

Obec Kapušany v roku 2019 poskytovala aj opatrovateľskú službu podľa § 41 zákona o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov. Zabezpečovala ju 1 pracovníčka. 

 

Na základe DOHODY  uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z o pomoci 

v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 32 hodín 

mesačne odpracovávali tieto počty občanov uvedené v tabuľke: 

 

Tabuľka 4 Prehľad občanov na základe DOHODY  uzatvorenej podľa § 10 

ROK 2019 POČET OBČANOV           

Január 3                                         

Február 4  

Marec 3  

Apríl 7  

Máj 4 

Jún 3 

Júl 2 

August 1 

September 2  

Október 5  

November 4                     
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December 3  

Zdroj: OcÚ 

 

Obec uzatvárala Dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 12  

ods. 3 písm. b) bod 4. Zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, na základe ktorých občania odpracovávali 64 hodín mesačne.   

 

Tabuľka 5 Prehľad občanov na základe DOHODY  uzatvorenej podľa § 12 

ROK 2019 POČET OBČANOV  

Január 1  

Február 1  

Marec 1  

Apríl 2  

Máj 2  

Jún 3  

Júl 4  

August 6  

September 5  

Október 5                               

November 6                                 

December 6  

Zdroj: OcÚ 

 

Obec uzatvorila s ÚPSVaR v Prešove Dohodu o schválení príspevku  na podporu miestnej a regionálnej 

zamestnanosti podľa  50j zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, 

prostredníctvom ktorej obec Kapušany zamestnávala 8 zamestnancov s výkonom práce na NKP hrad 

Kapušany na obdobie 7 mesiacov. 

 
7 pracovníkov a koordinátor prác na NKP hrad Kapušany v roku 2019 

 
 



 15 

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú lekári v budove zdravotného strediska, ktoré bolo dané do 

užívania v roku 1978. V roku 1997 bolo v súlade so zákonom prevedené do majetku obce. V súčasnosti 

poskytujú služby tieto ambulancie: 

Ambulancie lekárov 

• 2 všeobecní lekári / 2 zdravotné sestry 

• 1 pediater / 1 zdravotná sestra 

• 2 stomatológovia / 2 zdravotné sestry 

Vedľa budovy zdravotného strediska sa nachádza Lekáreň sv. Martina.  

V obci pôsobí občianske združenie Záchranná služba Rayman Rescue, ktoré má na zdravotnom stredisku 

prenajaté priestory. Venuje sa zabezpečovaniu rôznych akcií a podujatí zdravotnou asistenciou, prevádza 

ukážky prvej pomoci, venuje sa zdravotnej výchove na školách.  

Počas roka vyvíja aktivity na podporu pravidelného darcovstva krvi Miestny spolok Slovenského 

Červeného kríža, a to organizovaním mobilných odberov v obci, propagáciou pravidelného darcovstva 

na sociálnych sieťach, vitamínovými balíčkami pre darcov, ktorí sa aspoň raz v roku zúčastnili mobilného 

odberu v Kapušanoch, venovaním spomienkových predmetov tým, ktorí získali ocenenia za darcovstvo 

krvi. Okrem uvedenej aktivity realizujú prednášky o zdravej výžive, podujatia Pôstna polievka, Vianočná 

kapustnica pre osamelých a zabezpečujú Mikulášske vitamínové balíčky pre občanov nad 85 rokov.  

 

5.3 Kultúra a šport   

Obec Kapušany organizuje a podporuje mnoho kultúrno-spoločenských, duchovných i športových 

aktivít, snaží sa byť nápomocná pri rozvoji občianskej spoločnosti a komunitného života.  

 

Prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2019 

 

Spoločenský život v obci Kapušany pravidelne otvára plesová sezóna.  

Čas fašiangov vrcholí Fašiangovým hodovaním organizovaným Klubom seniorov. 

Spestrením divadelného života v období pôstu bolo vystúpenie Tulčíckeho ochotníckeho divadla 

v Kultúrnom dome dňa 3. 3. 2019 s názvom „Ani podobrotki aňi pozlotki“. 

 
Vystúpenie ochotníckeho divadla 
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V rámci Marec – mesiaca knihy Obecná knižnica v Kapušanoch pripravila pre mladých školákov veľmi 

obľúbené podujatie „Deň ľudovej rozprávky“ zamerané na hravé popoludnie zamerané na propagáciu 

čítania kníh.  

 
Deň ľudovej rozprávky v Obecnej knižnici 

 

S úmyslom podeliť sa a pomôcť prišli v nedeľu 7.4.2019 obyvatelia našej obce do kultúrneho domu na 

podujatie Pôstna polievka organizované Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža Kapušany 

a obcou Kapušany. Na podujatí sa z dobrovoľných príspevkov vyzbierala sumu 315,60 €, ktorá bola 
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členmi Komisie sociálnej a zdravotnej starostlivosti rovným dielom rozdelená a odovzdaná vybraným 

adresátom pomoci. 

 

Počas letných mesiacov obec pripravila viaceré kultúrne podujatia v rámci Kapušianskeho kultúrneho 

leta. Prvou akciou bolo Stavanie mája, dňa 30. apríla vo večerných hodinách, kedy sa zišli obyvatelia 

obce so svojimi známymi, aby si v príjemnej atmosfére vychutnali postavenie obecného mája 

a spríjemnili si večer  kultúrnym programom. 

 Stavanie mája  

Stavanie Stavanie  

 

Naša obec si Deň matiek pripomenula 12.5.2019 v Kultúrnom dome Kapušany. Svoje hudobné 

a tanečné pozdravy, verše, venovali všetkým mamám deti z materskej školy a žiaci SZUŠ 

Kapušany.

 
Deň matiek 



 18 

 

V nedeľu 19. mája sa v obci konal prvý ročník Dňa rodiny. Začal svätou omšou, nasledoval 

slávnostný obed – Agapé v jedálni základnej školy. Popoludní nasledoval program v Parku sv. 

Cyrila a Metoda, ktorý pozostával z detského programu, sprievodných podujatí s animačnými 

aktivitami, hudobných vstupov skupiny Glória, moderovaných rozhovorov, eRko tancov. Záver 

dňa patril predstaveniu Rodina v podaní Kresťanského divadla RABUNNI. 

  

 
Deň rodiny 
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Deň detí bol v roku 2019 poňatý športovo. Dňa 8. 6. 2019 deti súťažili v miestnych olympijských 

hrách. Nechýbal úvodný otvárací ceremoniál, športové súťaže, odmeny pre víťazov.  

 

 
Olympijský deň detí 
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Obec Kapušany hľadala talenty dňa 23.6.2019 v súťaži Kapušany majú Talent v kategóriách 

spev – sólo, hra na hudobný nástroj, tanec – sólo a iné (napr. ľudový rozprávač, športová 

zručnosť, kúzla a pod.). Podujatie sa uskutočnilo v kultúrnom dome. 

 

Kapušany majú talent 

 

Posledný júnový víkend tradične patrí Kapušianskym folklórnym dňom. V dňoch 29. – 30. 6. 

2019 sa uskutočnil 16. ročník na amfiteátri v Parku svätých Cyrila a Metoda. Na tomto podujatí 

sa predstavili jednak domáce súbory FS Kapušančan, DFS Čerešenka, MSS Kapušanske 

richtaroše, tanečný odbor SZUŠ Kapušany, ale aj ďalší nositelia tradičnej ľudovej kultúry na 

Slovensku – FS Jablonečka, FS z Krivian, FS Vranovčan, FS Hermanovčan, FS Magura, FSk 

Poľana Jarabina, DFS Šarišanček, Temperament Cimbal Orchestra. Zahraničných hostí 

reprezentovala ľudová hudba Biolopotocanie a FS Mali Maniovianie z partnerskej obce 

Kapušian – Gminy Czorsztyn.(PL). 

  
Mali Maniowianie 
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DFS Šarišanček 

 
FS Kapušančan 
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FS Magura 

 

V rámci Kapušianskeho kultúrneho leta obec 3.8.2019 usporiadala koncert skupiny 

KOMAJOTA. 

 
Koncert skupiny Komajota 

 

Záver Kapušianskeho kultúrneho leta 20. 9. 2019 patril filmovému večeru pod hviezdnou 

oblohou, na ktorom bol premietaný film Loli Paradička a film Zabudni. 
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Obec v spolupráci s Klubom seniorov pravidelne organizuje podujatie v rámci Mesiaca úcty 

k starším, na ktorom sú odovzdávané spomienkové predmety 70., 80., 90.-ročným jubilantom. 

 
Jubilanti v roku 2019 
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Mikuláš 8. 12. 2019 neprišiel do kultúrneho domu, ale do Parku svätých Cyrila a Metoda. Sladkú 

odmenu dostali deti do 10 rokov. 

 
Mikulášska nádielka 

 

Dňa 22.12.2019 sa na Námestí sv. Martina uskutočnil Starostovský punč a posvätenie dreveného 

Betlehema, ktorý vytvoril miestny rezbár Ján Leško. Výťažok 1300 € zo Starostovského punču 
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bol určený rodinám postihnutým požiarom bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove dňa 

6. 12. 2019. 

 
Starostovský punč 

 
Betlehem 

 

Počas vianočných sviatkov kapušianske deti a mládež chodievajú po koledovaní v rámci 

koledníckej akcie s názvom Dobrá novina, ktorá je spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej 

spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého 

roka. 
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Záverom roka dňa 29. 12. 2020 sa v Kostole sv. Martina uskutočnil Benefičný koncert s názvom 

Vianoce pre Miladu, v ktorom sa predstavili Mužská spevácka skupina Glória a spevácke 

skupiny z Demjaty a Záhradného. Výťažok z koncertu bol určený pre pani Miladu na pokrytie 

zvýšených finančných nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou. 

 
Vianoce pre Miladu 

. 

 

Podujatia na NKP hrad Kapušany 

V súvislosti s podporou rozvoja cestovného ruchu sa počas turistickej sezóny konajú podujatia 

na NKP hrad Kapušany. Turistická sezóna bola slávnostne otvorená dňa 1. 5. 2019. Počas 

prázdninových víkendov prebiehali vystúpenia miestnych skupín  - Spolku šarišských šermiarov 

SARUS, OZ Fatima a divadla Na doske. Vrcholom podujatí na hrade je Návrat rytierov na hrad 

Kapušany. 

Obec pripravila v spolupráci so Štátnou ochranou prírody v Prešove Výstup na Kapušiansky hrad 

trochu IN-ak zameraný na poznanie Kapušianskeho hradného vrchu ako prírodnej rezervácie. 

Turistickým klubom Jantár bola zorganizovaná Noc na Kapušianskom hrade a Štefanský výstup 

na hrad. 

 Otvorenie turistickej sezóny 
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Návrat rytierov na hrad Kapušany 
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Obec rozvíja partnerskú spoluprácu aj mimo územia Slovenska a úzko spolupracuje s poľskou 

gminou Czorsztyn za účelom vzájomnej spolupráce samospráv.  

 
Delegácia z Czorsztynu na návšteve v Kapušanoch 

  
Klub seniorov a mužskí speváci na súťaži vo varení jedál v Czorsztyne (leto 2019). 
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V roku 2019 obec Kapušany nadviazala spoluprácu s kultúrnou organizáciou Fundacja na Rzecz 

Kultury Walizka zo Sanoku za účelom podania a realizácie individuálneho projektu Bohatier 

z Maglovca. 

 

Aktivity organizácií v obci: 

V obci pôsobí v oblasti kultúry viacero organizácií: 

Folklórny súbor Kapušančan  - v roku 2019 absolvoval 28 vystúpení (na Slovensku napríklad 

Giraltovciach, v Plavči, Prešove, Janovciach, Soli). Obec Kapušany reprezentoval na medzinárodnom 

folklórnom festivale v mestečku Buja v Taliansku, aj v Českej republike v Mariánskych Lázňach. 

Zúčastnili sa aj podujatia „Slovenský deň kroja“ v Banskej Bystrici. 

 
Detská folklórna skupina Čerešenka pôsobiaca 

pri Základnej škole s materskou školou 

Kapušany sa pravidelne zúčastňuje prehliadky na 

Šedzikartských slávnostiach v Záhradnom 

a samozrejme vystupuje pri rôznych školských 

podujatiach a na Kapušianskych folklórnych 

dňoch. 
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Mužská spevácka skupina Kapušanske richtaroše absolvuje počas roka množstvo vystúpení na 

východnom Slovensku. V roku 2019 účinkovali aj na Súťaži tradičných jedál v partnerskej poľskej obci 

Czorsztyn. 

 
Mužská spevácka skupina Glória v roku 2019 účinkovala na 24 podujatiach. V ich repertoári prevažujú 

mariánske piesne. Boli spoluorganizátorom benefičného koncertu Vianoce pre Miladu. 
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Cirkevný zbor Aleluja v roku 2019 pôsobil pri slávnostných bohoslužbách farnosti Kapušany.  

 

Veľmi aktívni sú seniori, ktorí vyvíjajú záujmové aktivity v rámci Klubu seniorov. Organizujú 

fašiangové posedenie, divadelné scénky, organizujú výlety – v roku 2019 navštívili NKP Solivar, 

Červený Kláštor, boli na Púti seniorov v Levoči. Zúčastnili sa spomínanej Súťaže tradičných jedál 

v Poľsku a v závere roka navštívili Štátne divadlo v Košiciach, kde sa odohralo predstavenie balet 

Luskáčik. 

 
 

Šport 

V obci pôsobí OBECNÝ  ŠPORTOVÝ KLUB   / OŠK /, ktorý zastrešuje niekoľko druhov 

športu. V šiestich  kluboch je združených 125 členov /2019/.  

Futbalový klub  /FK/ reprezentuje obec v regionálnych súťažiach v kategórii dospelých, 

dorastencov a žiakov.  
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Klub amatérskych futbalistov /KAF/ združuje amatérskych hráčov a bývalých hráčov FK, 

ktorí sa pravidelne stretávajú dvakrát týždenne na ihrisku alebo v telocvični. Vrcholom ich 

snaženia je Vianočný turnaj, ale aj družobné stretnutia s družstvom VIŠČO Brno. 

 

 

Turistický klub Jantár združuje všetky generácie. Ich  činnosť pozostáva z približne desiatich 

akcií ročne po celom Slovensku a v prihraničných oblastiach. Každoročný Štefansky výstup na 

Kapušiansky hrad   je podujatím regionálneho významu.   

 

Volejbalový klub uskutočňuje svoju činnosť v telocvični a na ihrisku Tenis klubu v parku. 

Každoročne sa zúčastňuje turnajov v rámci regiónu a tiež organizuje amatérsky turnaj v obci.   
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Stolno- tenisový klub je najmladší. Svoju činnosť realizuje v telocvični ZŠ, kde sú vytvorené 

výborné podmienky pre tento šport. 

 

Hokejovo-florbalový klub /H-F/ je dynamicky sa rozvíjajúci šport. Pôsobí na amatérskej 

úrovni, a oslovuje predovšetkým mladých ľudí. Pre ich  činnosť sú výborné podmienky v Tenis 

klube a na asfaltovom ihrisku. Hokejisti hrávajú v PSK aréne v Prešove a sú tiež organizátorom 

turnaja štyroch družstiev z okresu.   
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V obci pôsobia aj ďalšie športové organizácie: 

Súkromný tenisový klub  vytvára výborné podmienky pre tenis. Každoročne organizuje 

tenisový turnaj amatérskych hráčov z obce, ale aj okolia. Pre mládež vo veku od 7 rokov je 

zriadená Tenisová škola . Na ihrisku  sa pravidelne  stretávajú aj hráči nohejbalu.  
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Mládežnícke futbalové centrum /MFC/ je nezisková organizácia, ktorá sa venuje mladým 

futbalistom vo veku od 7 do 13 rokov. Pôsobí v telocvični ZŠ a na futbalovom ihrisku. 

 
 

Tabuľka 6 Športoviská v obci 

posilňovňa 1 

telocvičňa 1 

ihrisko- futbalové 1 

multifunkčné ihrisko 3 

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce  

Dobrovoľný hasičský zbor obce 

Kapušany vykonáva hasiace práce 

pri požiaroch na území obce 

a mimo územia obce, ak je to 

potrebné. Takisto vykonáva zásahy 

pri ohrození života a zdravia 

obyvateľov. Pskytuje aj technickú 

pomoc a podieľa sa na záchranných 

prácach v prípade vzniku živelných 

pohrôm a mimoriadnych udalostí. 

Samozrejme, že sa podieľa na 

zabezpečovaní odbornej prípravy 

dobrovoľných verejných 

hasičských zborov a na plnení úloh 

na úseku civilnej obrany. Veliteľ DHZO zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce a obecnému 

zastupiteľstvu.  
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5.4. Hospodárstvo  

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

❖ stravovacie služby -reštaurácia DUO a FARMER AREA, reštaurácia a pizzéria Legenda  

❖ zdravotné služby –pediatri, lekári pre dospelých a zubní lekári 

❖ ďalšie služby- Obvodné oddelenie policajného zboru, Slovenská pošta, potraviny – Coop 

Jednota, Milk-Agro; autoservis KL – Kamil Lazorík, čalúnnictvo Bača, stolárstvo- Dušan Hajtol, 

V&K Stanislav Vojtek a Marek Leško, pohrebné služby Kapušany a   Sedmokráska, 

kvetinárstvo MOKAMA, kvetinárstvo HELENA, stavebniny- Vyšňovský – Agros, Miroslav 

Labanc – LensPlod – predajňa kobercov, noviny-časopisy Viera Peláková – Bianca, Víno IVA, 

Mäsíčko, Mäsiareň pod Kapušianskym hradom, lekáreň sv. Martina a iné. 

 

 
Najvýznamnejšie priemyselné závody v obci : 

❖ Slovnaft, Aqua Exotic, píla Jakubík a píla v.P.W.G, Kipech 

 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

❖ Poľnohospodárske družstvo Kapušany 

 

 

 

 Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať 

na turizmus. 
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6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019.  Obec 

v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

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

 

6.1 Rozpočet obce na rok 2019 

Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako 

prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 
 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 uznesením č. 82/2018 

Rozpočet bol zmenený deväťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 17.01.2019    uznesením č. 6/2019 

- druhá zmena schválená dňa 15.03.2019    uznesením č. 22/2019 

- tretia zmena  schválená dňa 26.04.2019    uznesením č. 42/2019  

- štvrtá zmena schválená dňa 21.06.2019    uznesením č. 65/2019 

- piata zmena schválená dňa  13.09.2019    uznesením č. 88/2019 

- šiesta zmena schválená dňa 15.11.2019    uznesením č. 111/2019 

- siedma zmena schválená dňa 13.12.2019  uznesením č. 144/2019 

- ôsma  zmena schválená dňa  24.01.2020   uznesením č.  8/2020 

- deviata zmena  vykonaná rozpočtovým opatrením č.1/2019 zamestnancom  a schválená 

starostom obce dňa 15.1.2020 na základe skutočného plnenia rozpočtu. 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019  

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 3 087 805,74 3 536 920,99 

z toho :   

Bežné príjmy 2 402 045,74 2 578 624,43 

Kapitálové príjmy 571 610,00 733 046,56 

Finančné príjmy 50 000,00 161 100,00  

Príjmy RO s právnou subjektivitou 64 150,00 64 150,00 

Výdavky celkom 3 087 805,74 3 536 920,99 

z toho :   

Bežné výdavky 811 053,00 848 895,10 

Kapitálové výdavky 956 016,74 1 230 592,89 

Finančné výdavky 59 429,00 42 829,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 1 261 307,00 1 414 604,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 



 38 

Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  
 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

3 536 920,99 3 338 841,97 94,39 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 536 920,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 3 338 841,97 EUR, čo predstavuje  94,39 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

2 578 624,43 2 496 474,50 96,81 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 578 624,43 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

2 496 474,50 EUR, čo predstavuje  96,81% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1 171 652,68 1 167 531,05 99,65 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 045 107,68 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 045 107,68 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,00 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 92 435,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 88 333,86 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 96,56 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20 360,70 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 67 538,82 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 434,34 

EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  88 333,86 EUR,  za nedoplatky z minulých rokov 

1 367,49 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 

25 043,75  EUR. 

 

Daň za psa  1 599,39 EUR 

Daň za ubytovanie 131,01 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva 1 807,- EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 30 552,11 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

159 686,99 132 301,33 82,85 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 81 017,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 72 995,23 EUR, čo 

je 90,10 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem   prenajatých pozemkov v sume 3 944,47 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov / požiarna zbrojnica, zdravotné 

stredisko, kultúrny dom, bytový dom 18b.j, 6b.j, 10b.j / v sume  69 050,76 EUR.  

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky, poplatky za energie a vodné: 

Z rozpočtovaných 78 669,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 59 306,10  EUR čo 

je 75,39 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov v sume 

6 839,65EUR,  za porušenie finančnej disciplíny v sume 100,00 EUR, z poskytnutých služieb, 

energií a vody v sume  51 341,08 EUR,  za prebytočný hnuteľný majetok v sume 21,60 EUR, za 

znečisťovanie ovzdušia v sume 891,00 EUR, z účtu finančného hospodárenia v sume 112,77 

EUR. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

 Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

2 630,00 2 627,46 99,90 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 630,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

2 627,46 EUR, čo predstavuje 99,90 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, refundácie  a z vratiek vo 

výške 2 627,46 EUR.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1 244 654,76 1 194 014,66 95,93 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 244 654,76 EUR bol skutočný príjem vo výške 

1 194 014,66 EUR, čo predstavuje 95,93% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Okresný úrad krízového riadenia 322,81€ Odmena skladníka CO – bežné výdavky 
MF SR - Voľby  3 871,37 € Finančný príspevok pre volebné komisie   
ÚPSVaR  Prešov 1 675,50 € Osobitný príjemca -Prídavky pre Rómov 
Ministerstvo vnútra SR 3 000,00 € Materiál technické zabezpečenie DHZ 
MPSVaR  SR-ÚPSVaR  Prešov 56 007,36 € ÚPSVaR – Národný projekt „UoZ §51 
Ministerstvo vnútra -Matrika 12 326,80 € Matrika – bežné výdavky 
Ministerstvo vnútra – hlásenie pobytu 735,24 € EO – bežné výdavky 
Ministerstvo vnútra- register adries 61,20 € IOMO – bežné výdavky 
Ministerstvo školstva - Zák.Škola 1 018 727,00 € Bežné výdavky pre ZŠ s MŠ  
MPSVaR  SR-ÚPSVaR  Prešov 43 458,40 € Dotácia na stravu a škol. potreby 
ÚPSVaR – projekt ŠJ  2 865,37 Dotácia na projekt v ŠJ  

ÚPSVaR – projekt MŠ 2 352,65 Dotácia na projekt v MŠ 

Slovenský futbalový zväz Bratislava 350,00 Projekt Dajme spolu gól - MŠ 

Ministerstvo výstavby a dopravy - SÚ 14 171,26 € Stavebný úrad 
PSK Prešov 800,00 € Dotácia na KFD 

Úrad vlády SR 4 000,00 € Dajme športu šancu 

Príspevok od partnerov 29 289,70 € Dobrovoľný príspevok 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

733 046,56 596 127,05 81,32 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 733 046,56 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 596 127,05 EUR, čo predstavuje  81,32% plnenie.  

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Fond na podporu umenia SR 36 000,00 € V knižnici ako doma 
Ministerstvo výstavby 

a dopravy SR 192 729,48 € 
Rekonštrukcia OÚ 

Ministerstvo vnútra SR 364 897,57 € Prístavba MŠ 
Prešovský samosprávny kraj 2 500,00 € Okná do duše hradu II. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

161 100,00 126 000,82 78,21 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 161 100,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2019 v sume 126 000,82 EUR, čo predstavuje  78,21% plnenie.  

 

Uvedený príjem predstavuje z prebytku vo výške 44 792,82 EUR, prevod z Rezervného účtu  vo 

výške 11 100,00 EUR, príjem z poskytnutého úveru vo výške 70 000,00 EUR a príjem 

z poplatkov IOMO vo výške 108,00 EUR. 

 

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

64 150,00 120 239,60 187,43 

 

 Z rozpočtovaných bežných  príjmov 64 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

120 239,60 EUR, čo predstavuje  187,43% plnenie.  

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola – MŠ, ŠJ, ŠKD   29 117,15 EUR 

Základná škola- ŠJ                      51 980,09 EUR 

Základná škola – ZŠ                   35 586,94 EUR / 6 245,96 + 29 340,98 / EUR 

 

Poznámka: Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ účtovala príjmové finančné operácie aj na 

mimorozpočtových položkách, ktorých skutočnosť k 31.12.2019 je 51 980,09 EUR. Sú to príjmy 

za stravné, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia účtovnej jednotky a rozpočtujú sa.    
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Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

 3 536 920,99 3 268 107,68 92,40 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 536 920,99 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 3 268 107,68 EUR, čo predstavuje  92,40% čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

848 895,10 841 426,87                99,52 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 848 895,10 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 841 426,87 EUR, čo predstavuje  99,12% čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 267 926,84 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 

262 329,68 EUR, čo je 97,91 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

matriky, Spoločného stavebného úradu, Knižnice, aktivačných pracovníkov § 54 a 

opatrovateľskej služby. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 92 710,37 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

91 434,46 EUR, čo je 98,62 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 366 981,89 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

366 981,89 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce - 

OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, 

nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 115 444,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

115 201,60 EUR, čo predstavuje 99,79 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 5 832,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

5 832,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

1 230 592,89 978 053,35 79,48 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 230 592,89 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume 978 053,35 EUR, čo predstavuje  79,48 % čerpanie.  
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Štrukturálne fondy – projek. dokumentácia 

Z rozpočtovaných  23 495,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 23 495,-EUR, 

čo predstavuje 100,00% čerpanie.  

b) Územný plán zóny Na nižnej tabuli 

Z rozpočtovaných  3 840,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 160,- EUR, čo 

predstavuje 56,25 % čerpanie.  

c) Odkúpenie pozemkov  ulica Slovenská  

Z rozpočtovaných  1 400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 366,13 EUR, 

čo predstavuje 97,58 % čerpanie 

d) Dokumentácia pre územné rozhodnutie na stavby - Mlyniská 

Z rozpočtovaných  2 500,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,- EUR, čo 

predstavuje 0 % čerpanie. 

e) Prístavba MŠ  

Z rozpočtovaných  338 256,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 333 163,73 

EUR, čo predstavuje 98,49 % čerpanie. 

f) Prístavba MŠ a spolufinancovanie 

Z rozpočtovaných  19 323,11 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 19 323,11 

EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

g) Prístavba MŠ - dofinancovanie projektu 

Z rozpočtovaných  327 510,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 327 509,87 

EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. 

h) Zníženie energetickej náročnosti budovy- obecného úradu 

Z rozpočtovaných  198 354,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 190 790,38 

EUR, čo predstavuje 96,18 % čerpanie. 

i) Zníženie energetickej náročnosti budovy- obecného úradu/ spolufinancovanie/ 

Z rozpočtovaných  10 440,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 10 440,- EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

j) Rekonštrukcia budov a ver. priestranstva v obci   

Z rozpočtovaných  120 790,22 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 8 229,53 

EUR, čo predstavuje 9,14 % čerpanie.  

k) Plynový kotol a sporák ŠJ pri ZŠ s MŠ 

Z rozpočtovaných  5 500,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 5 426,00 EUR, 

čo predstavuje 98,66 % čerpanie.  

l)Nerezové zábradlie OcÚ 

Z rozpočtovaných  2 300,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 258,00 EUR, 

čo predstavuje 98,17 % čerpanie. 

m)Nové rozhlasové hniezdo   

Z rozpočtovaných  660,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 660,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % čerpanie.  

n)Kuchynská linka   

Z rozpočtovaných  1 843,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 842,00 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

o) Fond na podporu umenia v Knižnici ako doma 

Z rozpočtovaných  36 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 35 245,27 EUR, 

čo predstavuje 97,90 % čerpanie. 

p) Fond na podporu umenia v Knižnici ako doma spolufinancovanie 

Z rozpočtovaných  7 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 7 700,00 EUR, 

čo predstavuje 110,00 % čerpanie. 

r) PSK Okna do duše hradu II. 

Z rozpočtovaných  2 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 500,00 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 
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s) PSK Okná do duše hradu II spolufinancovanie 

Z rozpočtovaných  500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 500,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % čerpanie. 

t) Prekládka a výstavba nového prechodu pre chodcov na ulici Poštová 

Z rozpočtovaných  5 445,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 5 444,33 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

u) Projekt - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou 

Kapušany 

Z rozpočtovaných  122 936,56 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, 

čo predstavuje 0,00 % čerpanie. 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

42 829,00                   34 627,99 80,85 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií  42 829,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume 34 627,99 EUR, čo predstavuje  80,85 % čerpanie.  

 

Úver 4 047 09 investičný Škola splátka vo výške 278,39,00 EUR 

Úver 4 0671 06 investičný úver  vo výške  11 932,00 EUR    

Úver ŠFRB  bytovka 18b.j a bytovka 6bj. Vo výške 22 405,60 EUR  

Finančné operácie integrovaného obslužného miesta občana vo výške 112,- EUR 

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

1 414 604,00 1 413 997,47 99,96 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 1 414 604,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 1 413 997,47 EUR, čo predstavuje  99,96 % čerpanie.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                   989 599,61 EUR 

Materská škola                                   141 671,79 EUR 

ŠKD                                                     67 158,83 EUR     

ŠJ - rozpočtované                                79 773,86 EUR  

ŠJ- strava                                             51 980,09  EUR  

 

Poznámka: Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ účtovala výdavkové finančné operácie aj na 

mimorozpočtových položkách,  ktorých skutočnosť k 31.12.2019 je 51 980,09 EUR. Sú to 

výdavky za stravné, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 
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6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 2 616 714,10 

z toho : bežné príjmy obce  2 496 474,50 

             bežné príjmy RO 120 239,60 

Bežné výdavky spolu 2 255 426,34 

z toho : bežné výdavky  obce  841 428,87 

             bežné výdavky  RO 1 413 997,47 

Bežný rozpočet 361 287,76 

Kapitálové  príjmy spolu 596 127,05 

z toho : kapitálové  príjmy obce  596 127,05 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 978 053,35 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  978 053,35 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -381 926,30 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -20 638,54 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 

Príjmové finančné operácie  126 000,82 

Výdavkové finančné operácie 34 627,99 

Rozdiel finančných operácií 91 372,83 
PRÍJMY SPOLU   3 338 841,97 

VÝDAVKY SPOLU 3 268 107,68 

Hospodárenie obce  70 734,29 
Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce 70 734,29 

 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume -20 638,54 EUR  zistený podľa ustanovenia 

§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v rozpočtovom roku 

2019 vyrovnaný prebytkom  z finančných operácií  /91 372,83 EUR /. 

 

Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia  70 734,29 použiť. 

 

1. V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  

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

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú  : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 59 212,79  EUR, a to:  

     - ZŠ s MŠ – nedočerpaný normatív 54 621,79,- € /príjem rozpočtu školy v roku  

     2019, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku 2020 v súlade s ustanovením § 8     

     odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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- Nedočerpaný projekt  na knižnicu  z FPU       4 591 EUR 

2. V súlade s § 15 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej   

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použiť na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 100 %. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočný prebytok saldo rozpočtového 

hospodárenia obce  za rok 2019 vo výške  70 734,29 EUR- vylúčenie s prebytku hospodárenia  

59 212,79 EUR  =    11 521,50 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu  

 

6.3 Rozpočet na roky 2019- 2022      

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 2 793 294,99 3 043 848,57 3 157 748,49 

 

3 274 058,43 
 

z toho :     

Bežné príjmy 2 496 474,50 2 795 912,01 2 907 748,49 3 024 058,43 

Kapitálové príjmy 596 127,05 122 936,56 200 000,00 200 000,00 

Finančné príjmy 126 000,50 125 000,00 50 000,00 50 000,00 

Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 

120 239,60    

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet 

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 2 703 412,34 3 043 848,57 3 157 748,49 3 274 058,43 

z toho :     

Bežné výdavky 841 428,87 2 463 282,01 2 561 813,29 2 664 285,82 

Kapitálové výdavky 978 053,35 518 137,56 533 506,20 547 343,61 

Finančné výdavky 34 627,99 62 429,00 62 429,00 62 429,00 

Výdavky RO 

s právnou 

subjektivitou 

1 413 997,47    

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 

 

7.1 Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Predpoklad 

na  rok 2021 

Majetok spolu 7 717 162,81 8 187 042,20 8 187 042,20 8 187 042,20 

Neobežný majetok spolu 7 309 323,36 7 837 312,16 7 837 312,16 7 837 312,16 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 12 993,00 11 223,00 11 223,00 11 223,00 

Dlhodobý hmotný majetok 6 881 720,88 7 411 479,68 7 411 479,68 7 411 479,68 

Dlhodobý finančný majetok 414 609,48 414 609,48 414 609,48 414 609,48 

Obežný majetok spolu 406 743,71 406 743,71 406 743,71 406 743,71 

z toho :     

Zásoby 1 686,90 1 818,59 1 818,59 1 818,59 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 323 785,46 313 677,09 313 677,09 313 677,09 
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Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  11 553,90 5 441,63 5 441,63 5 441,63 

Finančné účty  69 717,45 22 657,27 22 657,27 22 657,27 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 095,74 5 851,58 5 851,58 5 851,58 

 

b) za konsolidovaný celok 
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Predpoklad 

na  rok 2021 

Majetok spolu 7 823 944,00 8 363 542,58 8 363 542,58 8 363 542,58 

Neobežný majetok spolu 7 639 069,92 8 158 293,72 8 158 293,72 8 158 293,72 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 11 743,00 7 813,00 7 813,00 7 813,00 

Dlhodobý hmotný majetok 7 211 467,44 7 732 461,24 7 732 461,24 7 732 461,24 

Dlhodobý finančný majetok 414 609,48 414 609,48 414 609,48 414 609,48 

Obežný majetok spolu 182 445,14 198 660,46 198 660,46 198 660,46 

z toho :     

Zásoby 3 408,35 5 722,68 5 722,68 5 722,68 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 489,30 666,74 666,74 666,74 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  11 553,90 5 441,63 5 441,63 5 441,63 

Finančné účty  164 993,59 186 545,53 186 545,53 186 545,53 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  2 428,94 1 614,98 1 614,98 1 614,98 

 

 

 

7.2 Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 
Názov Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Predpoklad 

na  rok 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 7 717 162,81 8 187 042,20 8 187 042,20 8 187 042,20 

Vlastné imanie  2 451 347,15 2 567 078,14 2 567 078,14 2 567 078,14 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely      

Fondy     

Výsledok hospodárenia  159 651,96 117 548,99 117 548,99 117 548,99 

Záväzky 622 044,89 726 736,31 726 736,31 726 736,31 

z toho :     

Rezervy  4 886,79 8 491,00 8 491,00 8 491,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 12 113,86 8 513,29 8 513,29 8 513,29 

Dlhodobé záväzky 465 389,28 438 261,34 438 261,34 438 261,34 

Krátkodobé záväzky 39 376,57 113 302,68 113 302,68 113 302,68 

Bankové úvery a výpomoci 100 278,39 158 168,00 158 168,00 158 168,00 

Časové rozlíšenie 4 643 770,77 4 893 227,75 4 893 227,75 4 893 227,75 
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b) za konsolidovaný celok  
Názov Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Predpoklad 

na  rok 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 7 823 944,00 8 363 542,58 8 363 542,58 8 363 542,58 

Vlastné imanie  2 444 173,81 2 566 261,70 2 566 261,70 2 566 261,70 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely      

Fondy     

Výsledok hospodárenia  158 149,01 110 025,82 110 025,82 110 025,82 

Záväzky 724 449,86 863 021,36 863 021,36 863 021,36 

z toho :     

Rezervy  4 886,79 8 491,00 8 491,00 8 491,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 12 113,86 22 941,42 22 941,42 22 941,42 

Dlhodobé záväzky 471 768,69 447 186,81 447 186,81 447 186,81 

Krátkodobé záväzky 135 402,13 226 234,13 226 234,13 226 234,13 

Bankové úvery a výpomoci 100 278,39 158 168,00 158 168,00 158 168,00 

Časové rozlíšenie 4 655 320,33 4 934 259,52 4 934 259,52 4 934 259,52 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov majetku, predaja  dlhodobého majetku  

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov  

 

7.3 Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok k 31.12 

2018 

Zostatok k 31.12 

2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0,00 0,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   30 514,35 27 618,47 

- daňové a nedaňové príjmy 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok k 31.12 

2018 

Zostatok k 31.12 

2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0,00 0,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   30 514,35 27 618,47 

 

7.4 Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok k 31.12 

2018 

Zostatok k 31.12 

2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   39 376,57 113 302,68 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 77 363,06 

- mzdy, odvody, faktúry a iné  

 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok k 31.12 

2018 

Zostatok k 31.12 

2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   135 402,13 113 302,68 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 77 363,06 
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- mzdy a odvody ZŠ s MŠ 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast pohľadávok 

- nárast záväzkov 

 

 

 

 

8. Hospodársky výsledok  za rok 2019 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

rok 2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Náklady 1 682 674,62 1 666 529,17 1 666 529,17 1 666 529,17 

50 – Spotrebované nákupy 133 045,60 134 909,67 134 909,67 134 909,67 

51 – Služby 231 764,76 190 316,21 190 316,21 190 316,21 

52 – Osobné náklady 479 466,20 381 978,08 381 978,08 381 978,08 

53 – Dane a poplatky 224,16 224,16 224,16 224,16 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

6 622,63 1 870,71 1 870,71 1 870,71 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

464 666,05 529 026,15 529 026,15 529 026,15 

56 – Finančné náklady 11 488,17 16 235,03 16 235,03 16 235,03 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

355 369,84 411 955,60 411 955,60 411 955,60 

59 – Dane z príjmov 27,21 13,56 13,56 13,56 

Výnosy 1 842 326,58 1 842 326,58 1 842 326,58 1 842 326,58 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

6 237,19 6 783,37 6 783,37 6 783,37 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

1 210 552,21 1 299 014,35 1 299 014,35 1 299 014,35 

64 – Ostatné výnosy 81 876,93 5 095,37 5 095,37 5 095,37 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

3 658,56 1 766,79 1 766,79 1 766,79 

66 – Finančné výnosy 201,93 112,78 112,78 112,78 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených 

obcou alebo VÚC 

539 799,76 471 305,50 471 305,50 471 305,50 

Hospodársky výsledok 

 

159 651,96 117 548,99 117 548,99 117 548,99 

Hospodársky výsledok kladný v sume 44 792,82 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady 2 658 985,08 2 786 221,19 2 786 221,19 2 786 221,19 

50 – Spotrebované nákupy 282 545,80 288 267,00  288 267,00  288 267,00  

51 – Služby 267 455,17 235 146,48 235 146,48 235 146,48 

52 – Osobné náklady 1 493 866,33 1 563 382,92 1 563 382,92 1 563 382,92 

53 – Dane a  poplatky 1 544,16 2 619,06 2 619,06 2 619,06 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

30 081,93 27 174,33 27 174,33 27 174,33 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

473 431,05 

 

537 791,15 

 

537 791,15 

 

537 791,15 

 

56 – Finančné náklady 15 337,88 20 079,11 20 079,11 20 079,11 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

94 695,55 111 747,58 111 747,58 111 747,58 

59 – Dane z príjmov 27,21 13,56 13,56 13,56 

Výnosy 2 817 134,09 2 896 247,01 1 259 018,31 1 259 018,31 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

98 490,31 83 344,78 68 309,48 68 309,48 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

1 210 552,21 1 299 014,35 715 481,82 715 481,82 

64 – Ostatné výnosy 86 763,28 8 616,03 122 162,23 122 162,23 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

3 658,56 1 766,79 17 743,17 17 743,17 

66 – Finančné výnosy 201,93 112,78 169,49 169,49 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

1 417 467,80 1 503 392,28 335 152,12 335 152,12 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

158 176,22 110 025,82 58 768,00 58 768,00 
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9. Ostatné  dôležité informácie  

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ s MŠ Kapušany 293 767,00 2889604,48 5 162,52 
ZUŠ Kapušany 91 320,33 91 320,33 91 320,33 
CVČ  490,00 490,00 490,00 

Zariadenia pre sociálne účely 0,00 0,00 0,00 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Prenesené kompetencie 1 106 338,28 1 065 857,57 40 480,71 
UPSVaR 49 026,42 37 673,10 11 353,32 

 

9.1 Prijaté granty a transfery  

Poskytovateľ  

 

 

 

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť : školstvo, 

matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 
Okresný úrad krízového 

riadenia 
Odmena skladníka CO – 

bežné výdavky 322,81 € 322,81 € 
0,0 

MF SR - Voľby  
Finančný príspevok pre 

volebné komisie   3 871,37 € 3 871,37 € 
0,0 

ÚPSVaR  Prešov 
Osobitný príjemca -Prídavky 

pre Rómov 1 675,50 €  1 675,50 € 
0,0 

Fond na podporu umenia 

SR 
 V knižnici ako doma 

36 000,00 € 31 409,00 € 
4 591,00 

Ministerstvo vnútra SR 
Materiál technické 

zabezpečenie DHZ 3 000,00 € 3 000,00 € 
0,0 

MPSVaR  SR-ÚPSVaR  

Prešov 
ÚPSVaR – Národný projekt 

„NKP hrad UoZ §51 56 007,36  € 56 007,36 € 
0,0 

Ministerstvo vnútra -

Matrika 
Matrika – bežné výdavky 

12 326,80 € 12 326,80 € 
0,0 

Ministerstvo vnútra – 

hlásenie pobytu 
EO – bežné výdavky 

735,24 € 735,24 € 
0,0 

Ministerstvo vnútra- 

register adries 
IOMO – bežné výdavky 

61,20 € 61,20 € 
0,0 

Ministerstvo výstavby a 

dopravy - SÚ 
Stavebný úrad 

14 171,26 € 14 171,26 € 
0,0 

PSK Prešov KFD 800,00 800,00 0,0 

Úrad vlády SR Dajme športu šancu 4000,00 € 4 000,00 € 0,00 

Ministerstvo životného 

prostredia 
Rekonštrukcia OÚ 

192 729,48 € 192 729,48 € 

0,00 

Ministerstvo vnútra SR Prístavba MŠ 364 897,57 € 364 896,67 € 0,0 
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9.2 Poskytnuté dotácie  

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade VZN č. 5/2008 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 
OŠK Kapušany+ Jantár Kapušany 9 000,00 9 000,00 0 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kapušany 3 000,00 3 000,00 0 
FS KAPUŠANČAN 2 500,00 2 500,00 0 

Slovenský Červený kríž – miestny spolok 

Kapušany 1 000,00 
 

966,58 
 

33,42 
Mládežnícke futbalové centrum Kapušany 1 993,00 1 993,00 0 

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade VZN č. 5/2008 

o dotáciách. 
 

 

9.3 Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

➢ územný plán zóny Na nižnej tabuli 

➢ dokumentácia pre územné rozhodnutie na stavby- Vtáčí hon Mlyniská 

➢ projekt Rekonštrukcia a prístavba MŠ a spolufinancovanie 

➢ projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou 

Kapušany 

➢ Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu 

➢ zriadenie prechodu pre chodcov na ulici Hlavná, Poštová 

➢ plynový kotol a sporák ŠJ pri ZŠ s MŠ Kapušany 

➢ projekt V knižnici ako doma 

➢ nové rozhlasové hniezdo 

➢ projekt Okná do duše hradu II. 

➢ chodníky ulica Hlavná 

 

 

9.4 Predpokladaný budúci vývoj činností 

➢ Projekt V knižnici ako doma 

➢ Projekt Zvýšenie energetickej náročnosti budovy Požiarnej zbrojnice 

➢ Rekonštrukcia školskej jedálne 

➢ Dobudovanie kanalizácie v obci  

➢ Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou Kapušany 

➢ Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie na ulici Urbárska, Severná 

➢ Budovanie chodníkov 

➢ Územný plán obce Kapušany, Zmeny a doplnky č. 4 

➢ Územný plán zóny Na nižnej tabuli 

➢ Konzervácia a obnova NKP hrad Kapušany 

➢ Realizácia projektu Bohatier z Maglovca 

➢ Zmena zdrojov vykurovania 
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9.5  Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

9.6  Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec v roku 2019 nemá žiaden súdny spor. Základná škola s materskou školou je v súdnom spore 

s bývalým riaditeľom školy.  

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Jana Dzuricová ( body 1-4, 6-9), Mgr. Mária Majirská (bod 5) 

Schválil: RNDr. Slávka Guteková 

 

V Kapušanoch, dňa 01.12.2020 

 

 

 

Prílohy: 

 

• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 

a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  


