
Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

konaného dňa 11. 12. 2020 o 13:00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ v Kapušanoch 

rokovanie 07/2020  KY-2020/273-OCU-005 

1 
 

Dátum konania:    11. 12. 2020 

Začiatok rokovania:    13:00 hod. 

Miesto rokovania:   obradná sieň, OcÚ Kapušany 

Rokovanie OcZ:   7/2020 

Prítomní:    RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

     Ing. Miroslav Bohata  

Ing. Ľudmila Hamarová, PhD., príchod: 13:25 hod.,  

odchod: 19:30 hod., návrat: 20:30 hod., prítomná až do 

záveru rokovania OcZ 

     Ing. Andrea Havrillová 

Ing. Milan Maňkoš 

     Radoslav Namešpetra - ospravedlnil sa z rokovania 

     Ing. Peter Palovič 

RNDr. Pavol Petrovský 

     Mgr. Lenka Smetanková 

     Ing. Igor Revay 

     Ing. Ján Tirpák – hlavný kontrolór obce 

Mgr. Jana Šimová, riaditeľka ZŠ s MŠ Kapušany 

Božena Kováčová, odchod: 15:50 hod. 

V úvode rokovania prítomná p. Magdaléna Trenčanská, 

kronikárka obce Kapušany, odchod: 13:20 hod. 

V úvode rokovania prítomná Mgr. Lucia Marcinová, 

referentka obecného úradu, knihovníčka, odchod: 15:40 

hod. 

     Mgr. Magdaléna Verčimáková, zapisovateľka 

Na úvod rokovania prítomní 7 poslanci OcZ. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie zverejneného programu 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

3. Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice/ 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 13. 11. 2020 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

5. Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce Kapušany č. 6/2019 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Kapušany 

Predkladá: Ing. Adela Putnocká, Referát miestnych daní a poplatkov 

6. Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce Kapušany č. 3/2017 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

Predkladá: Mgr. Zdenka Rimková, Referát ekonomiky, evidencie majetku, 

personalistiky 

7. Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce Kapušany č. 4/2019 o dočasnom užívaní 

amfiteátra v Parku sv. Cyrila a Metoda 

Predkladá: Mgr. Magdaléna Verčimáková, Referát administratívno-správny                        

a registratúry 
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8. Návrh VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Kapušany 

Predkladá: Mgr. Lucia Marcinová, referentka obecného úradu, knihovníčka obce 

Kapušany 

9. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Kapušany na rok 2021 

Predkladá: Mgr. Janka Šimová, riaditeľka ZŠ s MŠ Kapušany 

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre SZUŠ Kapušany na rok 2021 

Predkladá: Mgr. Irena Kasalová, DiS. art., riaditeľka SZUŠ Kapušany 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kapušany na rok 2021 

Predkladá: Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce Kapušany 

12. Návrh Rozpočtu Obce Kapušany na rok 2021  

Predkladá: Mgr. Zdenka Rimková, Referát ekonomiky, evidencie majetku, 

personalistiky 

13. Návrh viacročného rozpočtu na roky 2022, 2023  

Predkladá: Mgr. Zdenka Rimková, Referát ekonomiky, evidencie majetku, 

personalistiky 

14. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 ZŠ s MŠ Kapušany 

Predkladá: Božena Kováčová, ekonomické oddelenie ZŠ s MŠ Kapušany 

15. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 Obce Kapušany 

Predkladá: Mgr. Zdenka Rimková, Referát ekonomiky, evidencie majetku, 

personalistiky 

16. Zásady odmeňovania poslancov OcZ Kapušany 

Predkladá: Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce Kapušany 

17. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, Referát strategického rozvoja 

18. Zmluva o výkone správy majetku obce 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

19. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutí obecnej rady v roku 2021 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

 

20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kapušany na prvý polrok 

2021 

Predkladá: Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce Kapušany 

21. Návrh Plánu opráv, údržby a investícií pre nebytové priestory a stavby na rok 2021 pre 

18. b.j., 6. b.j. a BNŠ 

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, Referát sociálnej práce 

22. Žiadosti 

a) Žiadosť o ukončenie nájmu v 18 b.j. 

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, Referát sociálnej práce 

b) Žiadosť o pridelenie bytu v 18 b.j. 

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, Referát sociálnej práce 

c) Žiadosť o pridelenie  BNŠ   

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, Referát sociálnej práce 

d) Žiadosť o predĺženie platnosti  nájomnej zmluvy  v BNŠ  

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, Referát sociálnej práce 

e) Žiadosť Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov o finančný príspevok na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby  

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, Referát sociálnej práce 
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f) Žiadosť o spolufinancovanie Denného stacionára ANGELO n.o. – Chmeľov 

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, Referát sociálnej práce 

g) Žiadosť o doplnenie aktivity do plánu investičných akcií na rok 2021 

Predkladá: Ing. Ľudmila Hamarová, PhD. 

h) Žiadosť o zníženie nájmu v kultúrnom dome počas pandémie 

Predkladá: Ing. Milan Maňkoš 

23. Rôzne 

a) Výročná správa obce za rok 2019 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, Referát strategického rozvoja 

b) Vstupná Správa PHRSR obce Kapušany 2021-2027 

Predkladá: Mgr. Lenka Smetanková 

c) Udelenie ocenenia občanom obce 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, Referát strategického rozvoja 

d) Návrh investičných akcií pre rok 2021 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

e) Návrh odmeny pre hlavného kontrolóra obce Kapušany 

Predkladá: Ing. Peter Palovič, poslanec OcZ 

f) Prerokovanie platu starostky obce 

Predkladá: Ing. Andrea Havrillová, zástupkyňa starostky obce  

24. Záver    

 

Rokovanie OcZ začalo o 13:00 hod. slávnostným príhovorom starostky obce, ktorá poďakovala 

kronikárke obce p. Magdaléne Trenčanskej za získanie ocenenia  Čestné uznanie za kronikársku 

činnosť v 11.  ročníku súťaže Slovenská kronika 2020. Po slávnostnom poďakovaní p. 

Trenčanská v čase 13:20 hod. opustila rokovanie OcZ. Pristúpilo sa k samotnému rokovaniu. 

 

K bodu 1 Otvorenie 

Pani starostka privítala všetkých prítomných na rokovaní OcZ. Informovala, že 

rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za dodržania potrebných protiepidemických 

opatrení vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy. Privítala 

prítomných poslancov OcZ, riaditeľku ZŠ s MŠ Kapušany Mgr. Šimovú spolu s p. Kováčovou. 

Konštatovala, že OcZ je uznášaniaschopné, na úvod rokovania je prítomných 7 poslancov,  

z rokovania sa ospravedlnil poslanec Radoslav Namešpetra.  

   

K bodu 2 Schválenie zverejneného programu 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

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

programom. Nechala priestor prítomným, aby pripomienkovali zverejnený program: 

P. Maňkoš – Navrhol, aby boli body programu, ktorých predkladateľmi je ZŠ s MŠ Kapušany 

presunuté na úvod rokovania, aby riaditeľka školy a p. ekonómka nemuseli čakať do bodu č. 9. 

Starostka zdôvodnila, prečo bolo potrebné program rokovania OcZ zostaviť v takomto poradí 

– najskôr je potrebné schváliť dodatok k VZN č. 3/2017, až potom je možné hlasovať za bod 

rozpočet ZŠ s MŠ Kapušany. P. Maňkoš svoj návrh po tomto vysvetlení stiahol.  

Pristúpilo sa k hlasovaniu poslancov za predložený program rokovania OcZ: 

 

ZA: 7     PROTI: 0    ZDRŽAL  SA:  0 
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K bodu 3 Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice/ 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

V čase 13:25 hod. prišla na rokovanie OcZ poslankyňa p. Hamarová, od tejto chvíle bolo na 

rokovaní prítomných 8 poslancov. Do návrhovej komisie p. starostka navrhla: Ing. Andreu 

Havrillovú, za overovateľov zápisnice: Ing. Miroslava Bohatu a Mgr. Lenku Smetankovú. 

Poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

●  Uznesenie č. 97/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 

• schvaľuje návrhovú komisiu:   Ing. Andreu Havrillovú  

• určuje za overovateľov zápisnice:  Ing. Miroslav Bohata 

Mgr. Lenka Smetanková 

Hlasovanie poslancov: ZA: 8  PROTI : 0  ZDRŽAL SA:     0 

 

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 13. 11. 2020 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

 

Starostka obce uviedla, že na predchádzajúcom OcZ bolo prijatých 12 uznesení, postupne 

prečítala prítomným schválené uznesenia a konštatovala, že všetky uznesenia boli splnené. 

Poslanci OcZ pristúpili k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 98/2020  

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

Obecného zastupiteľstva obce Kapušany, konaného dňa 13. 11. 2020. 

 

Hlasovanie poslancov: ZA: 8  PROTI : 0  ZDRŽAL SA:     0 

 

K bodu 5 Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce Kapušany č. 6/2019 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Kapušany 

Predkladá: Ing. Adela Putnocká, Referát miestnych daní a poplatkov 

Starostka obce: Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce Kapušany č. 6/2019 bol 

zverejnený obvyklým spôsobom 25. 11. 2020. Dňa 03. 12. 2020 zaslal e-mailom pripomienku 

p. Maňkoš, ktorý uviedol: Viem, že naposledy sa sadzba zvyšovala v roku 2014 a minulý rok, 

ale až také drastické dvíhanie? Myslím, že po tomto ťažkom roku, by som až do takýchto čísel 

nešiel, rok 2023 je ešte ďaleko. Treba brať do úvahy skutočnosť, že niektorí občania odpad 

separujú, kompostujú atď. - budú mať tiež takéto poplatky za odpad?  

Hovorí starostka obce: Keď v roku 2019 pracovníčka referátu daní a miestnych poplatkov                            

p. Tverďáková pripravila návrh nového VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kapušany 

upozorňovala na skutočnosť, že obec je povinná upraviť jednotlivé sadzby daní do roku 2023 

na požadovanú úroveň: 

Druh 2019 2020 2021 2022 2023 

Stavba na bývanie 0,06 0,11 0,16 0,21 0,24 

Stavba  na pôdohospodársku produkciu 0,17 0,215 0,26 0,305 0,35 

Chaty 0,17 0,215 0,26 0,305 0,35 

Garáže 0,25 0,295 0,34 0,385 0,43 
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Hromadné garáže 0,25 0,295 0,34 0,385 0,43 

Hromadné garáže pod zemou 0,25 0,295 0,34 0,385 0,43 

Priemyselné stavby 2,35 2,4 2,4 2,4 2,4 

Stavby na podnikanie 1,5 1,545 1,59 1,635 1,68 

Ostatné stavby 0,7 0,745 0,79 0,835 0,88 

 

V odpadovom hospodárstve prichádza od 01. 01. 2021 legislatívna zmena - povinnosť 

pre samosprávu  v triedení kuchynského odpadu z domácností. Obce musia zabezpečiť 

veľmi kvalitný a poctivý zber uvedeného bioodpadu, ktorý bude pohodlný pre obyvateľov. Po 

prepočítaní všetkých nákladov to vychádza, že poplatok za komunálny odpad je potrebné 

zvyšovať na sumu 18,00 EUR. Zo zákona obec nesmie dotovať vývoz a separovanie 

komunálneho odpadu. Do navrhovanej sumy bola premietnutá aj nová povinnosť pre obce – 

vývoz biologicky rozložiteľného dopadu. Zadefinovali sme vyššiu sumu, aby sme pokryli 

potrebné náklady. Každý mal dostatok času na preštudovanie predkladaného návrhu, 

ponechávam priestor na diskusiu: 

P. Maňkoš – nepovažujem za správne v čase krízy akékoľvek navyšovanie ani v sekcii daní, 

ani v oblasti poplatkov za komunálny odpad. Doba je zložitá tak pre fyzické osoby, ako aj pre 

podnikateľské subjekty. Viem, že obec musí do roku 2023 dosiahnuť plánovanú úroveň sadzieb 

daní, ale v tomto roku to nepovažujem za správne. 

Starostka obce: v návrhu ide o 2 odlišné záležitosti (navrhovaná sadzba daní a sadzba za 

komunálny odpad, 110 a 1100 l nádobu pri množstevnom zbere). Prosím prítomných 

poslancov, aby sa vyjadrili najprv k návrhu zvyšovania daní v § 12 a §16, potom k § 47 - 

komunálny odpad.  

P. Revay – ako predseda Komisie finančnej, rozpočtovej a legislatívnej, správy majetku som sa 

podieľal na tvorbe návrhu tohto dodatku.  Vyjadrím sa najprv k poplatkom za odpad: prerátali 

sme skutočné náklady podľa najaktuálnejších faktúr za odpadové hospodárstvo s následnou 

predikciou do konca roka 2020, taktiež sme zohľadnili všetky legislatívne povinnosti, ktoré 

obec bude mať v súvislosti s odpadom v roku 2021 a v neposlednom rade sme počítali s 

vysúťaženými cenami vo verejnom obstarávaní a dospeli sme k číslu 15,42 EUR na občana. 

Nemusíme teda  navyšovať na sumu 18,00 EUR, návrh komisie teda bude 15,50 EUR. Čo sa 

týka sadzby daní: ide o navýšenie o 5 centov na m2, vychádzali sme rovnako z podkladov p. 

Tverďákovej. Z môjho pohľadu je postoj taký, aby sme postupne navyšovali dane podľa návrhu 

aj keď viem, že tento rok je ťažký. Myslím si, že je lepšie postupne pomenej dvíhať, ako potom 

naraz dvihnúť o veľkú sumu. P. Smetanková – pripájam sa k návrhu finančnej komisie, 

upravme sumu v oblasti odpadového hospodárstva - § 47 návrhu. P. Havrillová – do 

navrhovanej sumy 18,00 EUR za odpad pre 1 obyvateľa boli premietnuté reálne náklady + 

náklady na nové legislatívne povinnosti. Obec podala projekt na vybavenie domácností 

kompostérmi na biologicky rozložiteľný odpad. Výsledok výzvy budeme mať až v máji, ale 

dodatok k VZN musíme schváliť už teraz. 

Starostka obce odovzdala slovo p. Marcinovej, ktorá je referentkou obecného úradu a odpadové 

hospodárstvo je jej agendou. P. Marcinová v krátkosti zdôvodnila zvyšovanie v oblasti odpadov 

presným finančným vyjadrením. Pokračovala starostka – obec v roku 2020 znížila počet 

vývozov VKK kontajnerov zo zberného miesta odpadu z počtu 31 (rok 2019) na 24, reálne sme 

ušetrili finančné prostriedky. Našou snahou je zachovať mieru separácie, vyviezol sa zelený 

odpad zo zberného miesta odpadu,  pracujeme na príprave noviniek v oblasti odpadového 

hospodárstva, ktoré ak sa podaria,  poplatok za odpad sa môže v budúcnosti pre jednotlivé 

domácnosti aj znížiť. Vrátim sa k návrhu dodatku, ktorý musíme schváliť komplexne. Žiadne 
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oficiálne pripomienky k zverejnenému návrhu od občanov  neboli doručené. Na základe 

predchádzajúcej diskusie poslancov máme 2 nové návrhy: 

 

Návrh č. 1 pôvodný zverejnený Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce Kapušany č. 6/2019 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Kapušany. Prosím prítomných poslancov, aby hlasovali za tento návrh.  

Hlasovanie poslancov návrh č. 1: 

ZA: 0  

PROTI : 8 – p. Bohata, p. Hamarová, p. Havrillová, p. Maňkoš, p. Palovič, p. Petrovský, p. 

Revay, p. Smetanková 

ZDRŽAL SA: 0 

Potrebné kvórum nebolo splnené.  

 

Návrh č. 2 p. Revaya - § 47 upraviť z navrhovaných 18,00 EUR na 15,50 EUR,  sadzba 

ročného poplatku za vývoz 110 l nádoby upraviť  z navrhovaných 96,00 EUR na 80,00 EUR, 

pri 1 100 l nádobe z navrhovanej sumy 590,00 EUR na 490,00 EUR ročne. Navrhovanú úpravu 

daní ponechať vo výške podľa pôvodne zverejneného návrhu. 

Hlasovanie poslancov k návrhu č. 2: 

ZA: 7    PROTI : 1  ZDRŽAL SA:     0 

     p. Maňkoš 

 

Návrh č. 3 p. Maňkoša – od 01. 01. 2021 nezvyšovať ani dane, rovnako ani poplatky uvedené 

v § 47 Návrhu Dodatku č. 1/2020 k VZN obce Kapušany č. 6/2019 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Kapušany. 

Hlasovanie poslancov k návrhu č. 3: 

ZA: 1, p. Maňkoš     

PROTI : 7 – p. Bohata, p. Hamarová, p. Havrillová, p. Palovič, p. Petrovský, p. Revay,                            

p. Smetanková 

ZDRŽAL SA: 0 

 

●  Uznesenie č. 99/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch neschvaľuje dodatok č. 1/2020 k VZN obce Kapušany                     

č. 6/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Kapušany. 

       

●  Uznesenie č. 100/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje pozmeňujúci návrh dodatku č. 1/2020 k VZN 

obce Kapušany  č. 6/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Kapušany. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7    PROTI : 1  ZDRŽAL SA:     0 

     p. Maňkoš 

Potrebné kvórum bolo splnené, uznesenie bolo prijaté.                                              
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K bodu 6 Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce Kapušany č. 3/2017 o určení výšky dotácie 

na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

Predkladá: Mgr. Zdenka Rimková, Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky 

 

Starostka obce: odovzdávam slovo p. Revayovi, ktorý sa ako predseda Komisie 

finančnej, rozpočtovej, legislatívnej a správy majetku obce vo veľkej miere podieľal na 

príprave Návrhu Dodatku č. 1/2020 k VZN obce Kapušany č. 3/2017 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. Pokračoval p. Revay: pri príprave návrhu 

(mesiac november 2020) nebol zverejnený údaj jednotkový koeficient  na 1 prepočítaného žiaka 

(návrh sme prepočítali koeficientom 91,81, ktorý bol v tom čase zverejnený Združením miest 

a obcí Slovenska, aktuálne však po schválení štátneho rozpočtu je na úrovni 91,47), pripravený 

nebol ani podklad rozpočet ZŠ s MŠ Kapušany. Postupovali sme rovnakým prepočtom, ako 

v roku 2019, keď sme riešili návrh na rok 2020. Pri SZUŠ sme vychádzali z toho, že min. 88 % 

musíme preniesť naspäť na základe zákona, pri CVČ sme sadzbu nemenili. Pri MŠ, ŠJ a ŠKD 

sme postupovali presne rovnako ako to bolo schválené minulý rok, t.j. 90% z celkovej dotácie. 

Chcem ešte informovať o skutočnosti, že predvčerom, keď sa schválil štátny rozpočet 

a zverejnil sa nový koeficient, tak som vypočítal, aké by vychádzali nové sumy – išlo by 

o celkový rozdiel vo výške 1 825,86 EUR – nový koeficient 91,47. Zverejnený návrh však bol 

zostavený prepočtom s koeficientom 91,81 vo výške 90 % pre ZŠ, ŠJ a ŠKD a 88% pre ZUŠ. 

 

P. Petrovský – navrhujem zvýšiť koeficient pre ŠJ, MŠ a ŠKD. Zverejnený návrh zďaleka  

nepostačuje na chod ZŠ s MŠ Kapušany podľa nimi zaslaných podkladov. Myslím si, že bude 

potrebné ísť na min. 95 %.  Pri bežných nákladoch školy ide o zmluvne dané platby. Pri 

nedostatku financií sa v týchto zariadeniach pracuje ťažko. 

P. Revay – aktuálne som prerátal sumu na 95 %, ani táto suma nebude škole postačovať. Vieme, 

že podľa školou zaslaných podkladov ani 100 % nie je postačujúcich. 

Starostka obce: nechávam priestor aj p. riaditeľke. Je potrebné vychádzať z reálnych čísel po 

úprave rozpočtu, vychádzajme z reálnych nákladov z roku 2020+ mimorozpočtové zdroje 

školy. Pokračovala riaditeľka p. Šimová: Keď sme tvorili návrh rozpočtu na rok 2021, nemohli 

sme úplne vychádzať z reálnych nákladov roku 2020, keďže išlo o mimoriadny školský rok 

ovplyvnený ochorením COVID-19. Naša škola aj prostredníctvom projektov z ÚPSVaR získala 

finančné prostriedky pre nové pracovné sily – ušetrili sme teda reálne fin. prostriedky, učiteľky 

ŠKD a MŠ išli počas krízy na 80 % - aj tam došlo k úspore. Aj z uvedených dôvodov končíme 

rok 2020 v kladných číslach a pokryli sme náklady. Pri príprave nového rozpočtu sme 

postupovali veľmi zodpovedne. Nevyhnutné náklady, ako mzdy, ktoré sú tabuľkové, nemáme 

ako ovplyvniť. Najväčší problém vyvstáva v MŠ,  na počet detí, ktoré máme aktuálne v škôlke 

by postačovali 4 triedy a teda menej učiteliek. Ako viete, sme kapacitne obmedzení – rozmery 

jednotlivých tried v MŠ neumožňujú zaradiť viac ako 16 detí  do 1 triedy.  Postačovalo by 8 

učiteliek MŠ, nie je to však možné. Snažíme sa šetriť, kde sa dá. 

V čase 14:15 hod. prišla na rokovanie OcZ p. Rimková. 

P. Palovič – môžem sa spýtať, aké sú skutočné náklady na originálne kompetencie za rok 2020 

(ak vieme doplniť náklady 11. a 12. mesiac 2020)? P. Kováčová – ide o sumu 258 295,00 EUR, 

zriaďovateľom schválený rozpočet na originálne kompetencie pre rok 2020 bol vo výške 

330 978,70 EUR. 

P. Palovič - myslím si, že ste to manažérsky zvládli a hospodárili ste výborne. Pamätám si list 

z roku 2019, v ktorom ste zdôvodňovali, že obcou pridelená výška finančných prostriedkov na 

originálne kompetencie Vám nebude postačovať. Na rok 2020 Vám obec ako zriaďovateľ 

schválila finančné prostriedky vo výške 90 %, ako je teda možné, že ste ušetrili?  
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P. riaditeľka – už som spomenula využitie prostriedkov z ÚPSVaR, zamestnali sme začínajúce  

mladé kolegyne so strednou školou, k úspore došlo aj z dôvodu, že rok 2020 bol ovplyvnený 

koronakrízou.  

P. Havrillová – rozmýšľam, ako by sme vedeli ušetriť finančné prostriedky v škôlke. Min. 5 

rokov nemôžeme vstupovať do projektom stanovených propozícií. Triedy sú teraz spojené so 

spálňami - nebolo by možné vytvoriť 4 väčšie triedy a 2 spoločné spálne? Vytvorili by sme 

väčšie učebne, do ktorých by mohlo chodiť viac ako 16 detí a potrebovali by sme menej 

učiteliek. P. riaditeľka – informovala som sa o kapacitných obmedzeniach aj na OÚ Prešov, 

odbor školstva. Všetky nové MŠ sa stavajú na kapacitu 16 detí. V herni sa nesmie spať, 

vytvorená musí byť samostatná spálňa a herňa. P. Smetanková - v tejto súvislosti som 

preverovala, ako je to s projektom, v rámci ktorého bola MŠ postavená. V dobe udržateľnosti 

5 rokov sa nesmie meniť cieľ projektu a merateľné ukazovatele (t.j. najmä celková kapacita MŠ 

– 96 detí). Stavebné zásahy je možné v budove vykonávať s povinnosťou oznámenie tejto 

skutočnosti na MV SR, avšak nie je vylúčená možnosť zmeniť dispozíciu priestorov. Zvýšenie 

kapacity je prípustné, jej zníženie však nie. Je potrebné si však uvedomiť, že k podmienkam 

kapacity sa vyjadruje RUVZ, a to so zachovaním podlahovej plochy na 1 dieťa.  

P. Palovič – aj mňa náklady MŠ mrzia, ale zdedili sme problematiku po predchádzajúcom 

vedení. Obec vždy hľadá spôsoby, ako ZŠ s MŠ pomôcť.  

P. Revay –  opäť som robil prepočty – pri počte 16 detí v jednej triede pri 100 % sume dotácie 

obec dostáva na škôlku príspevok od štátu na jednu celú triedu cca 40 000,00 EUR, presne 

39 958,47 eur. Momentálne je v škôlke 88 detí čo je 5 plných tried po 16 detí a jedna trieda, 

kde je 8 detí. Keďže v triede nie je naplnená kapacita a chýba tam 8 detí, tak obec na túto triedu 

dostane o cca 20 000,00 EUR menej, ale náklady na ďalšie dve učiteľky máme stále v rovnakej 

výške. Aj tu je teda problém v tom, že peniaze chýbajú, keď je trieda naplnená na polovicu. 

Treba sa snažiť o to, aby bola kapacita tried čo najviac naplnená na 100%. 

Starostka obce: mám 1 otázku  pre p. riaditeľku pred samotným hlasovaním. P. Palovič sa pýtal, 

aké boli vaše reálne náklady v tomto roku. Predložená suma 303 000,00 EUR bola sumou, 

s ktorou ste reálne hospodárili a bola postačujúca? P. Kováčová – schválené sme mali 

originálne kompetencie vo výške 337 328,70, skutočné náklady  cca 330 000,00 EUR, išlo ale 

o neštandardný rok, čo už opakovane spomenula p. riaditeľka. 

Starostka – rovnako ako šetrí ZŠ s MŠ, chce šetriť aj obec. Aby vo všetkom bolo jasno, možno 

by bolo dobré zorganizovať pracovné stretnutie – obec presne zadefinuje, aké chce podklady 

k vyúčtovaniu a sprehľadneniu finančných operácií. 

P. Petrovský – aj škola potrebuje mať istotu, že jej budú pridelené finančné prostriedky 

v dostatočnom objeme na nevyhnutný chod. Aj keď je tu tlak obce na ich efektívne využívanie. 

P. Smetanková – ani pri pridelení objemu 95 % nemáme istotu, že v novom kalendárnom roku 

bude výška pridelených finančných prostriedkov dostačujúca, navrhujem schváliť výšku 

finančných prostriedkov na originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ Kapušany vo výške 100 %. 

Diskusia bola ukončená, pristúpilo sa k hlasovaniu poslancov: 

 

Návrh č. 1 pôvodný zverejnený Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce Kapušany č. 3/2017 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. Prosím prítomných 

poslancov, aby hlasovali za tento návrh.  

Hlasovanie poslancov návrh č. 1: 

ZA: 2, p. Palovič, p.  Revay     

PROTI : 0 

ZDRŽAL SA: 6, p. Bohata, p. Hamarová, p. Havrillová,  p. Maňkoš, p. Petrovský,                                      

p. Smetanková    Potrebné kvórum nebolo splnené.  
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Návrh č. 2 p. Petrovského (95 %):        

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6, p. Bohata, p. Hamarová, p. Havrillová, p. Maňkoš, p. Petrovský, p. Revay   

PROTI : 0    

ZDRŽAL SA: 2, p. Palovič, p. Smetanková 

 

Návrh č. 3 p. Smetanková (100 %):  

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 1, p. Smetanková 

PROTI : 0 

ZDRŽAL SA: 7, p. Bohata, p. Hamarová, p. Havrillová,  p. Maňkoš, p. Palovič, p. Petrovský, 

p. Revay 

 

●  Uznesenie č. 101/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch neschvaľuje dodatok č. 1/2020 k VZN obce Kapušany                     

č. 3/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. 

 

●  Uznesenie č. 102/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje pozmeňujúci návrh k dodatku č. 1/2020 k VZN 

obce Kapušany č. 3/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 

zariadení. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7    PROTI : 0  ZDRŽAL SA:    1, p. Palovič 

 

 

K bodu 7 Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce Kapušany č. 4/2019 o dočasnom užívaní 

amfiteátra v Parku sv. Cyrila a Metoda 

Predkladá: Mgr. Magdaléna Verčimáková, Referát administratívno-správny a registratúry 

 

Starostka obce: Vo VZN obce Kapušany č. 4/2019 o dočasnom užívaní amfiteátra 

v Parku sv. Cyrila a Metoda nebol zadefinovaný bezplatný prenájom podujatí duchovného 

charakteru ako sv. omše, sv. prijímania, sviatosť birmovania. Dôvodová správa k návrhu 

uvádza, že charakter takýchto podujatí nie je komerčného zamerania, a preto vznikla potreba 

doplniť bezodplatný prenájom podujatí organizovaných tunajšou farnosťou vo VZN.   

Priestor na diskusiu: 

P. Maňkoš: od nájmu by som určite oslobodil aj ostatné zložky reprezentujúce obec FS 

Kapušančan. Alebo bude platiť nájom, keď budú využívať amfiteáter na nácvik? 

Starostka prečítala poslancom čl. 1, bod 2 VZN č. 4/2019, kde je tento fakt jasne ošetrený, 

a preto nebolo potrebné ďalej tému rozoberať. 

Stanovisko obecnej rady bolo súhlasné s tým, že slovíčko napr. bude z návrhu vypustené. 

Pristúpilo sa k hlasovaniu poslancov: 

 

●  Uznesenie č. 103/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje dodatok č. 1/2020 k VZN obce Kapušany                      

č. 4/2019 o dočasnom užívaní amfiteátra v Parku sv. Cyrila a Metoda. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7    PROTI : 0  ZDRŽAL SA:    1, p.  Maňkoš 
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K bodu 8 Návrh VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Kapušany 

Predkladá: Mgr. Lucia Marcinová, referentka obecného úradu, knihovníčka obce Kapušany 

 

Starostka obce odovzdala slovo predkladateľke Návrhu VZN č. 6/2020, ktorá 

informovala poslancov: k predloženiu návrhu nového VZN č. 6/2020 dochádza na základe 

spracovania novely zákona o odpadoch č. 79/2015, ktorá okrem iného priniesla zmenu vo 

výnimkách pre zabezpečenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností - 

povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100 

% domácností kompostuje vlastný odpad – do 31. 12. 2020 bolo 50 % domácností. Ako 

predkladateľka návrhu VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Kapušany navrhujem do predmetného VZN zahrnúť nižšie 

uvedené zmeny:         

V čl. 11 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých batérií 

a akumulátorov.  

– bod č. 3 Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do nádob na zmesový 

komunálny odpad, alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce. (doplniť 

podčiarknutú časť, ktorá nedopatrením vypadla). 

V čl. 14 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. 

–  bod č. 8 Náklady na zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov uvedených v odseku 2 a 3 znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (Doplniť podčiarknutú 

časť. Pri výpočte nákladov na odpadové hospodárstvo na jednu osobu sme do 

nákladov zahŕňali aj náklady na tieto nádoby, čiže sú zahrnuté do poplatku za odpad).  

– bod č. 12 koniec vety nemá byť inak zhodnotené, ale inak znehodnotené. 

V čl. 18 Spôsob zberu drobného stavebného odpadu.  

Zmeniť celý bod č. 1, bod č. 2 a bod č. 3 z dôvodu, aby obec nezabezpečovala celoročný zber 

drobného stavebného odpadu formou množstvového zberu, ale len tak, ako je povinné - dvakrát 

do roka. 

– bod č. 1 celý bod zmeniť nasledovne – Zber drobného stavebného odpadu (ďalej len 

DSO) sa uskutočňuje podľa potreby najmenej dvakrát do roka (jar, jeseň). 

– bod č. 2 celý bod zmeniť nasledovne – DSO sa odovzdáva na obcou určenom mieste 

na zhromažďovanie odpadov - Starom PD. 

– bod č. 3 celý bod zmeniť nasledovne - Občania môžu DSO z bežných udržiavacích 

prác odovzdať na obcou určenom mieste na zhromažďovanie odpadov – na starom 

PD, v obcou určenom čase, o ktorom budú občania informovaní miestnym rozhlasom 

a zverejnením na internetovej stránke obce. 

      Nakoľko obec nemá zberný dvor oficiálne odsúhlasený príslušným orgánom štátnej správy, 

preto navrhujem, aby v každej časti návrhu VZN, v ktorej je uvedené „zberný dvor“ bolo 

zmenené na „miesto na zhromažďovanie odpadov – na starom PD.  

Čl. 21 Prevádzkovanie zberného dvora – vypustiť tento článok, keďže obec nemá oficiálne 

odsúhlasený zberný dvor. Informáciu o tom, kde môže občan jednotlivý druh odpadu odovzdať 

má taktiež uvedenú v samostatných článkoch jednotlivých druhov odpadu. Diskusia k téme: 

P. Bohata – drobný stavebný odpad sa bude vyvážať iba 2 x ročne. Stavebníci ale produkujú 

odpad v priebehu celého roka, obec by mala mať vyčlenené miesto na takýto odpad celoročne.  

P. Maňkoš – v takom prípade bude nevyhnutné korigovať množstvo vyvážaného drobného 

stavebného odpadu od 1 občana. 
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Starostka obce – téma odpadového hospodárstva je mimoriadne obšírna a legislatívne 

povinnosti kladené na obec veľké. V minulosti sa v našej obci nedodržiavali všetky zákonom 

kladené požiadavky – ako príklad uvediem povinnosť zberu jedlého oleja 6x ročne, 

zabezpečenie drobného stavebného odpadu 2x ročne a pod. Ak budeme vyvážať VKK viac ako 

2 x ročne, vznikne nám ďalší náklad, ktorý nie je premietnutý do Návrhu Dodatku č. 1/2020 

k VZN obce Kapušany č. 6/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kapušany, ktorý ste schvaľovali pred malou 

chvíľou.  Navrhujem, aby sme dodržali literu zákona a zabezpečili nevyhnutné, ale 

nevytvárajme si v rámci obce náklady navyše. 

P. Revay – v návrhu sa v bode 1 uvádza, že zber drobného stavebného odpadu bude 

zabezpečený podľa potreby najmenej 2 x do roka, čo neznamená, že len 2x do roka. 

P. Smetanková – celoročne sa teda bude zhromažďovať na zbernom mieste a následne                             

sa 2 x ročne vyvezie? P. Marcinová uviedla, že len v čase pristavenia kontajnerov na drobný 

stavebný odpad bude možné tento odpad na zberné miesto priviesť. 

Diskusia k téme bola ukončená, pristúpilo sa k hlasovaniu: 

  

●  Uznesenie č. 104/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch sa uznáša na Všeobecnom záväznom nariadení obce 

Kapušany č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Kapušany so zapracovanými pripomienkami. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

P. Marcinová v čase 15:40 opustila rokovaciu miestnosť. 

 

K bodu 9 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Kapušany na rok 2021 

Predkladá: Mgr. Janka Šimová, riaditeľka ZŠ s MŠ Kapušany 

 

Starostka obce odovzdala slovo p. riaditeľke ZŠ s MŠ Kapušany, ktorá uviedla: obdržali 

ste 2 spracované návrhy. Budeme sa snažiť, aby sme so schválenými finančnými prostriedkami 

hospodárili čo najefektívnejšie. 

 

 

●  Uznesenie č. 105/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ Kapušany na rok 2021. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 

 

Starostka obce vyhlásila prestávku v čase od 15.50 do 16.15 hod. 

P. Šimová a p. Kováčová opustili rokovanie OcZ. 

Rokovanie OcZ pokračovalo v čase: 16:15 hod. 

Starostka obce: počas prestávky som si skontrolovala e-mailovú poštu. P. Labanc mi 

zaslal tesne pred začiatkom rokovania pripomienku, ktorú som si otvorila až teraz. Prečítala 

poslancom nesúhlasné stanovisko p. Labanca k navrhovanému navyšovaniu daní a poplatkov 

za komunálne odpady. P. Labanc poukázal na skutočnosť, že rok 2020 bol z dôvodu 

koronakrízy ťažký, a preto akékoľvek zvyšovanie považuje za nesprávne a poukazuje na 

skutočnosť, že rozumnejšie by bolo hľadať iné zdroje a redukovať výdavky. 
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 Starostka obce uviedla, že zákon o obecnom zriadení uvádza v § 6 ods. 3 zákona: Návrh 

nariadenia, o ktorom má rokovať OcZ, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci 

najmenej 15 dní pred rokovaním OcZ o návrhu nariadenia. § 6 ods.  4 zákona hovorí, že dňom 

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

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

elektronicky, alebo ústne do zápisnice na OcÚ. Zaslaná pripomienka p. Labanca dnes o 12:30 

hod. je preto bezpredmetná. 

 

K bodu 10 Žiadosť o poskytnutie dotácie pre SZUŠ Kapušany na rok 2021 

Predkladá: Mgr. Irena Kasalová, DiS. art., riaditeľka SZUŠ Kapušany 

 

Starostka obce odovzdala slovo p. Revayovi, predsedovi Komisie finančnej, 

rozpočtovej, legislatívnej a správy majetku obce Kapušany, ktorý uviedol: komisia navrhla 

poskytnúť dotáciu pre SZUŠ Kapušany v objeme 88 %, v číselnom vyjadrení ide o sumu 

161 933,01 EUR. V porovnaní s rozpočtom SZUŠ je to o cca 11 000,00 EUR menej, ako 

vyčíslili svoje náklady na rok 2021. Na základe informácií, ktoré pani riaditeľka poskytla 

starostke výška tohto príspevku bude dostačujúca a rozdiel si vedia dofinancovať z vlastných 

zdrojov. Diskusia k téme neprebehla, pristúpilo sa k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 106/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre SZUŠ 

Kapušany. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0  

 

K bodu 11 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kapušany na rok 

2021 

Predkladá: Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce Kapušany 

 

Starostka obce odovzdala slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorý uviedol: 

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene                       

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z.                      

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane                         

z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými 

predpismi obce., zverejnený bol obvyklým spôsobom. Bežný rozpočet je prebytkový, 

kapitálový je schodkový (legislatíva umožňuje vykryť tento schodok – po zápočtoch                                  

je vyrovnaný na 0). Na základe uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu                    

v Kapušanoch  predložený návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť a viacročný rozpočet na roky 

2022 a 2023 zobrať na vedomie. Diskusia k téme neprebehla, poslanci pristúpili k hlasovaniu: 
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●  Uznesenie č. 107/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

Kapušany k: 

• návrhu rozpočtu obce Kapušany na rok 2021 

• návrhu viacročného rozpočtu obce Kapušany na roky 2022/2023. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 12 Návrh Rozpočtu Obce Kapušany na rok 2021  

Predkladá: Mgr. Zdenka Rimková, Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky 

 

K bodu 13 Návrh viacročného rozpočtu na roky 2022, 2023  

Predkladá: Mgr. Zdenka Rimková, Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky 

 

Starostka obce: Návrh Rozpočtu Obce Kapušany na rok 2021 bol vytvorený 

v spolupráci s Komisiou finančnou, rozpočtovou, legislatívnou a správy majetku obce, 

spolupodieľala sa aj Ing. Havrillová, hlavný kontrolór obce a Mgr. Rimková. Odovzdala slovo 

p. Revayovi – nemali sme k dispozícii aktuálne plnenie rozpočtu (k dispozícii boli len údaj 

k 31. 03. 2020). V tejto chvíli nevieme určiť výsledok hospodárenia obce v tomto roku (veľa 

aktivít a investičných akcií sa z dôvodu COVID-19 nerealizovalo), bude s istotou prebytkový. 

Do návrhu na ďalšie obdobie sme doplnili kapitálové výdavky a príjmy z projektov (prípadne 

ich spolufinancovanie). Z celkového objemu úveru 200 000,00 EUR sa doposiaľ vyčerpala 

suma 70 000,00 EUR, zvyšok vo výške 130 000,00 EUR sa preniesol do roku 2021. Rezerva 

bola poukázaná na investície budov (130 000,00 EUR je stále úver), dôjde k úpravám. Suma 

10 000,00 EUR bola vyčlenená na verejné priestranstvá a park – je tu možnosť rozhodnúť, čo 

s týmito finančnými prostriedkami. Hneď v januári sa bude do rozpočtu vstupovať, aj z dôvodu 

dnes schválených zmien v dodatkoch VZN. V tomto roku sme vyčlenili sumu 20 000,00 EUR 

na príspevky záujmovým organizáciám – je to o čosi viac, ako v roku 2019. Ak máte otázky 

k návrhu rozpočtu a viacročného rozpočtu, nechávam priestor na diskusiu: 

P. Maňkoš – výdavková časť – kapitálové výdavky, položka 5% spolufinancovanie projektu 

Zmena zdrojov vykurovania ZŠ s MŠ Kapušany vo výške 27 989,42 EUR, bude to potrebné 

opätovne schváliť? Starostka obce prečítala Uznesenie č. 87/2019, ktorým OcZ na svojom 

zasadnutí 20. 08. 2019 (poslanec p. Maňkoš na rokovaní prítomný nebol), schválilo toto 

spolufinancovanie. P. Hamarová – treba, ale vychádzať aj z kontextu zápisnice. P. Maňkoš: 

poslanci konštatovali, že aj keď sa zahlasuje za toto uznesenie, projekt ešte nemusí byť 

schválený a bude možné  sa k tejto téme ešte vrátiť. P. Petrovský: vtedy na OcZ bolo 

konštatované, že sa nemusí pristúpiť k podpísaniu zmlúv. V tejto chvíli, keď sú zmluvy už 

podpísané, nevidím priestor na odstúpenie od projektu. Čas ukáže efektívnosť vynaložených 

finančných prostriedkov. Starostka obce – sprostredkovateľské orgány zadefinujú presné 

znenie uznesenia. V tomto prípade bolo schválenie uznesenia nevyhnutné na to, aby bolo 

možné projekt podať. P. Smetanková – nie sme 100 % odborníci v danej problematike. Na 

vtedajšom rokovaní OcZ sme konštatovali, že necháme prejsť proces spracovania 

a vyhodnotenia ŽoNFP a počkáme na výsledok.  P. Palovič – presne tak sú schvaľované 

uznesenia pri príprave obdobných projektov. Prejde žiadosť, a poslanci OcZ už neschvaľujú 

žiadne iné uznesenie. P. Hamarová – nepáči sa mi preexponovaná suma za celý projekt. P. 

Petrovský – čas ukáže a preverí. 
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P. Petrovský – mám otázku súvisiacu so spolufinancovaním splaškovej kanalizácie na ul. 

Severná a Urbárska. Starostka obce – ide o schválený projekt opravy kanalizácie na týchto 

uliciach, v roku 2021 dôjde k realizácii.  

P. Bohata – ja mám otázku vo veci navýšenia položky mzdy OcÚ, odmeny, odmeny poslancov 

OcZ a komisie, odmena kontrolóra obce.  Oproti roku 2020 ide o navýšenie o cca 19 000,00 

EUR. Moja otázka je, ráta sa naviac s novým pracovníkom OcÚ, alebo ide o úpravu miezd? 

Ráta sa s posilnením pracovných síl? P. Revay – zahrnuli sme tam navrhované navyšovanie 

miezd hlavného kontrolóra + navýšenie platu starostky obce + rekreačný príspevok + 2 000,00 

EUR rezervu a ostatné súvisiace položky. P. Havrillová – je tam zarátaná aj mzda zástupcu 

starostu obce. Pokračovala starostka obce: tejto téme som sa chcela venovať na záver rokovania, 

ale presuniem tento bod z bodu rôzne. V tejto chvíli by som sa chcela poďakovať p. Havrillovej 

za doterajšiu prácu na pozícii zástupkyne starostky obce. Všetci viete, že funkcia prednostu 

obce bola na tunajšom OcÚ zrušená. Výkon mojej funkcie vyžaduje veľkú časovú náročnosť, 

a preto som sa po dôkladnom zvážení rozhodla menovať p. Paloviča za môjho zástupcu. 

V súčasnosti je  p. Palovič nápomocný, venuje veľa času práci na OcÚ. V súvislosti s výkonom 

tejto funkcie som stanovila jeho odmenu vo výške 30 % zo základného platu starostu obce.  

P. Smetanková – položka Spoločný obecný úrad -  máme zabezpečené financovanie mzdy 

a prevádzky v celej výške? Starostka obce: nie, to čo prichádza zo  štátu na chod SOÚ 

nepostačuje ani na mzdu p. Antola. Mali sme pracovné stretnutie všetkých obcí SOÚ, kde sme 

informovali o schodku 6 000,00 EUR, ktorý bude prepočítaný na členské obce podľa počtu 

obyvateľov.  P. Smetanková: chcela by som sa ešte spýtať, či projekt Bohatier z Maglovca 

a projekt terénna sociálna práca nie je v návrhu začlenený?  P. Revay – projekt TSP doplníme 

ho v novom rozpočtovom opatrení, projekt Bohatier z Maglovca je v návrhu.  

P. Smetanková – posledná otázka - príspevky na prečerpávacie šachty vo výške 20 000,00 

EUR? Starostka obce: ide o príspevok pre občanov na pripojenie k vybudovanej tlakovej 

kanalizácii na ul. Nová štvrť na základe schváleného uznesenia vo výške 1 000,00 EUR na 

domácnosť. Diskusia k téme bola ukončená, poslanci OcZ pristúpili k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 108/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch: 

• schvaľuje rozpočet obce Kapušany na rok 2021 

• berie na vedomie viacročný rozpočet obce Kapušany na roky 2022/2023. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu 14 Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 ZŠ s MŠ Kapušany 

Predkladá: Božena Kováčová, ekonomické oddelenie ZŠ s MŠ Kapušany 

P. Smetanková opustila rokovaciu miestnosť v čase 17:49 hod. 

 

Starostka uviedla, že v rozpočtovom opatrení je v originálnych kompetenciách 

premietnutá suma 33 340,00 EUR, ide o úpravu na základe dotácie z ÚPSVaR – udržanie 

zamestnanosti. Diskusia k téme neprebehla, poslanci pristúpili k hlasovaniu: 
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●  Uznesenie č. 109/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 4/2020 ZŠ s MŠ 

Kapušany.        

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7    PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0  

P. Smetanková sa v čase 17:50 hod. vrátila na rokovanie OcZ. 

 

 

K bodu 15 Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 Obce Kapušany 

Predkladá: Mgr. Zdenka Rimková, Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky 

 

Starostka obce odovzdala slovo hlavnému kontrolórovi. Ten konštatoval, že rozpočtové 

opatrenie má kopírovať rozpočtové opatrenie školy, zahrnúť bolo potrebné projekty realizované 

v rámci obce. Projekty boli do rozpočtového opatrenia premietnuté, ale rozpočtové opatrenie 

školy v spracovanom návrhu nie je. Keďže ešte v roku 2020 OcZ zasadne z dôvodu pridelenia 

garsónky v 18 b.j., pripraví sa ďalšie rozpočtové opatrenie, kde sa zrealizuje oprava. 

P. Havrillová – musíme pripraviť nové rozpočtové opatrenie obce, my sme predsa ponížili 

originálne kompetencie o 33 340,00 EUR a v tomto návrhu to nie je zahrnuté.  

Hlasovanie poslancov: 

 

●  Uznesenie č. 110/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 4/2020 obce 

Kapušany.                  

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 

 

K bodu 16 Zásady odmeňovania poslancov OcZ Kapušany 

Predkladá: Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce Kapušany 

 

Starostka obce – ide o vnútorné, interné zásady obce, ktoré sa dotýkajú terajšieho 

poslaneckého zboru, v budúcnosti budú slúžiť aj ďalším poslancom OcZ. Korektúry, ktoré 

vznikli z návrhov a pripomienok členov obecnej rady spracoval p. Palovič, ktorému týmto 

odovzdávam slovo: P. Palovič: v predkladanom návrhu, ktorý bol spracovaný p. Tirpákom som 

urobil menšie úpravy, ktoré vznikli z podnetov obecnej rady – doplnil som sumy odmeňovania 

predsedov a členov jednotlivých komisií pri OcÚ, upravil som predkladané sumy na základe 

návrhov členov OR. Hlavný kontrolór – sumy odmien v mojom návrhu sú uvádzané ako hrubá 

mzda a kopírujú odmeny poslancov vyplácané v približne rovnako veľkých okolitých obciach.  

 

Úpravy: v bode 5 návrhu - 3 % vo výške priemernej mesačnej mzdy, čo je suma 34,00 eur + 

odmena za zasadnutie na rokovaní + zástupcovi starostu 20 eur. Členovia jednotlivých komisií 

budú od nového roku odmeňovaní – budú mať tzv. nepravidelný príjem. 

P. Petrovský – navrhujem úpravu v článku 2 návrhu. Môj návrh je 60,00 EUR po zmene. (bod 

1), pôvodný je 80,00 EUR – ide o úpravu súm o koeficient 0,75. Zmeniť všetky sumy v článku 

2 o koeficient 0,75. 

Poslanci pristúpili k hlasovaniu za pôvodný a pozmeňujúci návrh. 
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Návrh č. 1 pôvodný predkladaný návrh so zapracovaním návrhov s obecnej rady, ktoré 

spracoval p. Palovič, hlasovanie poslancov: 

ZA: 0   

PROTI : 8, p. Bohata, p. Hamarová, p. Havrillová, p. Maňkoš, p. Petrovský, p. Palovič,                              

p. Smetanková, p. Revay 

ZDRŽAL SA: 0 

Potrebné kvórum nebolo splnené. 

 

Návrh č. 2 p. Petrovského: Zmeniť všetky sumy v článku 2 o koeficient 0,75. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7, p. Bohata, p. Havrillová, p. Maňkoš, p. Petrovský, p. Palovič, p. Smetanková p. Revay 

PROTI : 0    

ZDRŽAL SA: 1, p. Hamarová 

 

Ďalšia diskusia k téme neprebehla, poslanci pristúpili k hlasovaniu za uznesenie: 

●  Uznesenie č. 111/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje  Zásady odmeňovania poslancov.                  

ZA: 7    PROTI : 0  ZDRŽAL SA:  1, p. Hamarová 

 

K bodu 17 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, Referát strategického rozvoja 

 

Starostka obce: Spoločný obecný úrad bol zriadený zmluvou zo dňa 15.07.2009. K zmluve 

bolo uzatvorených viacero dodatkov, od 01. 10. 2020 pristúpila do SOÚ obec Tulčík (aktuálne 

má SOÚ 9 členov). Vzhľadom na to, že od uzavretia zmluvy prešlo 11 rokov, niektoré obce 

nemali pouzatvárané dodatky č. 2 a došlo aj k zmene legislatívy. Na poslednom zasadnutí 

členov SOU dňa 10. 6. 2020 sa členovia SOU zhodli na ukončení pôvodnej zmluvy a príprave 

návrhu novej zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu – uvedených v zmluve ako 

účastníkov zmluvy. Obec Kapušany ako sídlo SOU pripravila návrh zmluvy, ktorý bol 

účastníkom zaslaný dňa 21.10.2020 na pripomienkovanie. Obsah zmluvy bol prerokovaný dňa 

4.12.2020 na zasadnutí členov SOU v Kapušanoch. Zmena oproti pôvodnej zmluve:  

✓ Bola zrušená funkcia prednostu (činnosť SOU riadi štatutár obce Kapušany), revíznej 

komisie, rady SOU. Všetci členovia majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie. 

✓ Do zmluvy sa nezahrnul podiel obcí na nájme a energiách – náklady hradí obec 

Kapušany po dohode členov SOU. 

✓ Účastníci zmluvy sa podieľajú na mzde 1 referenta SOU. 

✓ Zmena dofinancovania činnosti SOU – nie podľa počtu podaní, ale podľa počtu 

obyvateľov každého účastníka zmluvy (došlo k tomu na základe dohody zasadnutia 

členov SOU v júni 2020 – keďže finančné prostriedky  od štátu na činnosť SOU sú 

rátané podľa počtu obyvateľov, tak aj dofinancovanie nákladov na činnosť SOU bude 

rozrátané podľa počtu obyvateľov). 

✓ Úprava možnosti vypovedania zmluvy aj zo strany nadpolovičnej väčšiny účastníkov 

zmluvy počas roka v prípadoch, ak ostatní účastníci svojím konaním závažne ohrozujú 

činnosť SOU (po prerokovaní závažnej situácie). 

✓ Úprava podielu na získanom majetku. 

✓ Povinnosť predkladať správy ministerstvu o činnosti a hospodárení SOU. 

Na základe pripomienok k návrhu zmluvy o zriadení SOU boli zapracované tieto pripomienky: 
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✓ Činnosť SOU bude pokrývať 1 pracovný úväzok (bol vypustený 0,1 pracovný úväzok 

účtovníka). 

✓ Dofinancovanie nákladov na činnosť SOU bude k 31.12. daného roka na základe 

skutočného čerpania rozpočtu k 31.12.daného roka. 

✓ Bol doplnený podiel na získanom majetku doterajšou činnosťou SOU. 

✓ Došlo k zmene úpravy návrhu jednostrannej výpovede zo strany obce Kapušany ako 

sídla SOU,  ak si účastník neplní svoje povinnosti, resp. ak obecné zastupiteľstvo 

niektorého účastníka neprijme navrhovanú zmenu zmluvy, napríklad prijatie nového 

člena SOU odsúhlaseného na zasadnutí členov SOU, ale túto zmenu neprijme OcZ. 

✓ Na základe odporúčania právnika obce Kapušany sa členovia rozhodli rozdeliť úpravu 

ukončenia pôvodnej zmluvy na samostatnú dohodu o skončení pôvodnej zmluvy. 

P. Smetanková – som rada, že sa pripravil návrh novej zmluvy, predtým bola celá zodpovednosť  

chodu SOÚ iba na poslancoch OcZ obce Kapušany v novom znení zmluvy sú do procesu 

pristupovania/ odstupovania obcí zainteresované všetky členské obce. Diskusia k téme bola 

ukončená, poslanci pristúpili k hlasovaniu: 

 

Uznesenie č. 112/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí s uzavretím dohody o ukončení zmluvy o zriadení 

spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného výkonu štátnej správy ku dňu 

31.12.2020.     

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0  ZDRŽAL SA:  0 

   

●  Uznesenie č. 113/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch: 

a)      súhlasí so zriadením spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného 

výkonu štátnej správy a 

b)      schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie 

úloh preneseného výkonu štátnej správy s účinnosťou ku dňu 1. 1. 2021. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI :   ZDRŽAL SA:   

 

K bodu 18 Zmluva o výkone správy majetku obce 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

 

Starostka obce odovzdala slovo p. Palovičovi- doteraz platné zmluvy sa niekoľkokrát 

dodatkovali, nevyhnutná bola aktualizácia údajov. Pripravil sa teda návrh zmluvy o nájme 

obecného majetku, ktorý bude spravovať VVS a.s. – ide o ČOV, kanalizácie, prečerpávacie 

stanice. Potreba vypracovať novú zmluvu vznikla aj z dôvodu, že obec odpredala VVS a.s. časť 

kanalizačných vetiev na ul. Tehelná a Železničná.  Od roku 2013 sa isté kanalizačné vetvy 

dobudovali, všetko je v novej zmluve aktualizované a odkonzultované. 

P. Bohata – keď sa bude robiť nová kanalizácia, nové vetvy, ktoré bude financovať obec – kto 

bude v takomto prípade správcom? Starostka obce – ak obce nemajú dostatok fin. prostriedkov, 

je možné realizovať investíciu aj kombináciou -  výkopové práce realizuje obec a VVS a.s. 

financuje investíciu a berie ju automaticky do svojho majetku. Je na nás, ako sa v budúcnosti 

pri rozširovaní jednotlivých kanalizačných vetiev rozhodneme. Diskusia k téme bola ukončená, 

poslanci pristúpili k hlasovaniu: 
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●  Uznesenie č. 114/2020 

 

 Obecné zastupiteľstvo predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce 

s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s: 

 

a) prerokovalo  

 

bez pripomienok 

  

      b)   schvaľuje 

             1. zverenie majetku obce /presná definícia/ do správy pre VVS, a. s. s obstarávacou 

cenou 1 990 654,08 € 

             2.  podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.   

                  /definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu správy,  

najdôležitejšie práva a povinnosti zmluvných strán/   

 

 Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov sa hlasovania zúčastnili 8 poslanci. 

 

-  za schválenie návrhu zmluvy hlasovali  8  poslanci 

-  proti schváleniu návrhu zmluvy hlasovali  0  poslanci 

 

 

V Kapušanoch, dňa 11.12.2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI :   ZDRŽAL SA:   

 

K bodu 19 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutí obecnej rady v roku 2021 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

 

poradové číslo zasadnutia Dátum konania OcZ 

1.  29. 01. 2021 

2.  26. 03. 2021 

3.  18. 06. 2021 

4.  17. 09. 2021 

5.  12. 11. 2021 

6.  10. 12. 2021 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uskutočnia o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti 

Obecného úradu Kapušany. 

poradové číslo zasadnutia Dátum konania OBECNEJ RADY 

1.  21. 01. 2021 

2.  18. 03. 2021 

3.  10. 06. 2021 

4.  09. 09. 2021 

5.  04. 11. 2021 

6.  02. 12. 2021 

Zasadnutia obecnej rady sa uskutočnia o 16:00 hod. v kancelárii starostky obce Kapušany. 
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Starostka obce – určite ešte budeme rokovať v decembri 2020 a januárový termín bude 

ešte upravený. Predkladaný návrh je plánom, môže sa kedykoľvek upraviť podľa potreby. 

Diskusia k téme neprebehla, poslanci pristúpili k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 115/2020     

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a obecnej rady na rok 2021  

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 

 

K bodu 20 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kapušany na prvý 

polrok 2021 

Predkladá: Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce Kapušany: 

 

Starostka obce odovzdala slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý definoval rozsah plánu 

svojej kontrolnej činnosti na dané obdobie: 

1. Kontrola vymáhania daňových a nedaňových pohľadávok obce. 

2. Inventarizácia pokladničnej hotovosti (minimálne 2 x za polrok). 

3. Kontrola dodržiavania zásad vedenia pokladničných a účtovných operácií v zmysle zákona 

431/2002 o účtovníctve. 

4. Kontrola dodržiavania zásad hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti 

vynaložených prostriedkov  Obecným úradom Kapušany. 

5. Kontrola dodržiavania zásad hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti 

vynaložených prostriedkov v Základnej škole s materskou školou Kapušany za rok 2020. 

6. Kontrola vyúčtovania poskytnutých  dotácií a finančných výpomoci za rok 2020. 

7. Kontrola dodržiavania zásad predbežnej finančnej kontroly v nadväznosti na prijatú Internú 

smernicu na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Kapušany. 

8. Vykonanie kontroly využitia poskytnutých dotácií ( jednej organizácie podľa náhodného 

výberu). 

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra: 

1. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady                              

s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným 

zastupiteľstvom. 

2. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov                               

v rozsahu kontrolnej činnosti . 

3.  Vykonanie kontrol na základe požiadania a uznesenia obecného zastupiteľstva. 

4. Metodická pomoc pri príprave všeobecne záväzných nariadení a interných smerníc                                 

a dokumentov obce.  

Diskusia k téme neprebehla, poslanci pristúpili k hlasovaniu: 

●  Uznesenie č. 116/2020 

Obecné zastupiteľstvo v  Kapušanoch schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kapušany na I. polrok 2021. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 
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K bodu 21 Návrh Plánu opráv, údržby a investícií pre nebytové priestory a stavby na rok 

2021 pre 18. b.j., 6. b.j. a BNŠ 

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, Referát sociálnej práce 

Starostka obce uviedla, že podklady spracované predkladateľkou návrhu poslanci 

obdržali a mohli sa s plánom oboznámiť. Diskusia k téme neprebehla, poslanci pristúpili 

k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 117/2020 

Obecné zastupiteľstvo v  Kapušanoch schvaľuje v súlade so Smernicou tvorby a čerpania 

fondov prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy v správe obce Kapušany Plán opráv, údržby 

a investícií pre nebytové priestory a stavby na rok 2021. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 

 

K bodu 22 Žiadosti 

a) Žiadosť o ukončenie nájmu v 18 b.j. 

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, Referát sociálnej práce 

b) Žiadosť o pridelenie bytu v 18 b.j. 

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, Referát sociálnej práce  

 

Starostka obce: z dôvodu, že p. Paľo požiadal o ukončenie nájmu 2-izbového bytu v 18 

b.j. k 31. 12. 2020,  bolo potrebné tento byť prideliť inému záujemcovi. P. Vojteková spracovala 

podklad (zoznam záujemcov), obec zverejnila oznam o uvoľnení bytu na obecnej tabuli 

a internetovej stránke.  Záujemcov o pridelenie obecného bytu, ktorí si podali žiadosť bolo viac. 

Podľa VZN Obce Kapušany č. 5/2016 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené 

z prostriedkov obce a dotácie štátu je postup pri prideľovaní taký, že o pridelení bytu rozhodne 

žreb, prednostné právo majú rodiny s maloletými deťmi. Článok 4, bod 1 VZN uvádza: Pri 

väčšom počte žiadateľov spĺňajúcich kritériá rozhodne o pridelení bytu žreb za účasti členov 

obecnej rady a žiadateľov. Členovia obecnej rady na základe výsledkov žrebovania predložia 

návrh na pridelenie bytu na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Uprednostnené musia byť 

rodiny s deťmi. Dňa 10. 12. 2020 sa uskutočnilo žrebovanie za účasti jednotlivých uchádzačov. 

Uvoľnený byt bude na základe výsledku žrebovania pridelený žiadateľke p. Renáte Muchovej. 

Z dôvodu, že p. Muchová uvoľní v 18 b.j. garsónku, bude ju potrebné prideliť inému 

záujemcovi. Z toho dôvodu sa uskutoční zasadnutie OcZ v mesiaci december. Poslanci 

pristúpili k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 118/2020 

Obecné zastupiteľstvo v  Kapušanoch súhlasí s ukončením nájmu dvojizbového obecného bytu 

v 18 b.j. k 31. 12. 2020. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 

●  Uznesenie č. 119/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí s pridelením dvojizbového obecného bytu č. 1.3 

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

pani Renátu Muchovú, Slovenská 410/44, 082 12  Kapušany od 01.01.2021. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 
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K bodu 22 Žiadosti 

c) Žiadosť o pridelenie  BNŠ   

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, Referát sociálnej práce 

Starostka obce: byt v BNŠ je z objektívnych príčin potrebné schváliť manželke 

pôvodného nájomcu p. Erika Baloga. Diskusia k téme neprebehla, poslanci pristúpili 

k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 120/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí s pridelením bytu č. 678/B v BNŠ na dobu určitú 

6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu pre p. Perlu Balogovú, 

od 01.01.2021. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 

 

K bodu 22 Žiadosti 

d) Žiadosť o predĺženie platnosti  nájomnej zmluvy  v BNŠ  

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, Referát sociálnej práce 

 

Starostka obce uviedla, že nájomníci v BNŠ nemajú pohľadávky voči obci, a preto 

nevidí prekážky, ktoré by neumožnili schválenie predĺženia platnosti jednotlivých nájomných 

zmlúv. Diskusia k téme neprebehla, poslanci pristúpili k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 121/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí s predĺžením platnosti  nájomnej zmluvy  v BNŠ  

v obci  Kapušany: 

• na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre  pani  Ivetu  Horvátovú, od 01. 01. 2021, 

• na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre  pána Miroslava  Gábora, od 01. 01. 2021, 

• na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre  pani Miroslavu Hrickovú od 01. 01. 2021, 

• na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre  pána Mareka Gábora, od 01. 01. 2021, 

• na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre  pána Romana Hricka, od 01. 01. 2021, 

• na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre  pána Jozefa Siváka, od 01. 01. 2021, 

• na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre  pani Milenu Horvátovú , od 01. 01. 2021, 

• na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre  pani Martu Lackovú, od 01. 01. 2021, 

• na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  

pre  pána Tomáša Lacka, od 01. 01. 2021. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 
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K bodu 22 Žiadosti 

e) Žiadosť Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov o finančný príspevok na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby  

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, Referát sociálnej práce 

Starostka obce konštatovala, že termín na podanie žiadosti o finančný príspevok na 

prevádzku poskytovanej sociálnej služby je do 28. 02. 2021, a preto obec počká, koľko žiadostí 

bude doručených. Stanovisko členov obecnej rady bolo, aby odpoveď na žiadosť bola 

formulovaná s uvedením, že na poskytovanie sociálnej služby v rozpočte obce bola vyčlenená 

suma finančných prostriedkov, ktorá bude rozdelená medzi všetkých žiadateľov. V súlade 

s uvedeným bolo pripravené nasledovné uznesenie. Diskusia k téme neprebehla, pristúpilo sa 

k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 122/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie žiadosť o poskytnutie finančného 

príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby žiadateľovi Sociálny dom ANTIC, n.o., 

Bardejov.  

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 

 

K bodu 22 Žiadosti 

f) Žiadosť o spolufinancovanie Denného stacionára ANGELO n.o. – Chmeľov 

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, Referát sociálnej práce 

 

Starostka obce: V tomto prípade je prijímateľkou sociálnej služby 1 občianka s trvalým 

pobytom na území našej obce. Žiadateľ Denný stacionár ANGELO n.o. – Chmeľov požaduje  

spolufinancovanie prevádzky na rok 2021 vo výške 19,00 EUR mesačne.  K žiadosti zasadla 

Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti, odovzdávam slovo p.  Hamarovej, ktorá uviedla: 

Komisia odporúča žiadosť schváliť a príspevok zaplatiť. Diskusia k téme neprebehla, pristúpilo 

sa k hlasovaniu:  

 

●  Uznesenie č. 123/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na 

prevádzku  poskytovanej sociálnej služby žiadateľovi Denný stacionár ANGELO n.o. –

Chmeľov. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 

 

K bodu 22 Žiadosti 

g) Žiadosť o doplnenie aktivity do plánu investičných akcií na rok 2021 

Predkladá: Ing. Ľudmila Hamarová, PhD. 

 

Starostka obce: 04. 11. 2020 p. Hamarová doručila na OcÚ žiadosť o zahrnutie riešenia 

odvodnenia ul. Bardejovská do plánu investičných akcií na rok 2021. Plán investičných akcií 

na nový rok, ktorý som spracovala považujem za návrh a otvorený dokument. V súvislosti 

s doručenou žiadosťou p. Hamarovej konštatujem, že obec vie o dlhotrvajúcom probléme 

v úseku ul. Bardejovská. Obec hľadá možné varianty riešenia. Uskutočnilo sa aj pracovné 

stretnutie za účasti projektanta projektovej dokumentácie kanalizácie a zástupcu SÚC PSK. 
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Informovali sme sa aj o možnostiach riešenia zo strany SÚC PSK.  Starostka odovzdala slovo 

p. Palovičovi: lokalita ul. Bardejovská a problém jej odvodnenia je dlhodobý. Možnosti riešenia 

preverím osobne, ale už teraz môžem konštatovať, že to nebude jednoduché. Odtokové pomery 

sú v lokalite dané. P. Hamarová – dažďová voda z vozovky aj poľnej cesty je zvedená do 

odtokových žľabov, ktoré vedú priepustom popod cestu a priekopu cez pozemok p . Gamčíka 

za parcely obyvateľov ulice, kde sa voda kumuluje. Podnety na riešenie problémov boli podané 

už v roku 2019. Čakalo sa však na ukončenie rekonštrukčných prác na komunikácii II/545. 

Priekopa popri ceste II/545 je značne zanedbaná. Z dôvodu, že priekopa je obecná, 

spriechodnenie musí realizovať obec. V lete bol na tvare miesta zástupca SÚC PSK ktorý 

konštatoval, že SÚC PSK ako správca komunikácie odvodňuje iba samotnú komunikáciu. Voda 

je sústredená v najnižšom bode. Navrhujeme, aby zvedenie vody bolo realizované mimo 

obytnej zóny. P. Palovič – aj na pracovnom stretnutí na pôde OcÚ sa zástupca SÚC PSK p. 

Hudák vyjadril, že oni to realizovať nebudú. Je potrebné zahrnúť aktivitu do plánu investícií na 

rok 2021. Riešením je zavolať dopravného inžiniera aby navrhol technické riešenie, finančne 

to  musí znášať obec. Bude potrebné vyčistiť odtokové rúry a priekopy až do potoka, ak je to 

možné kvôli existujúceho vybudovanému valu. Diskusia k téme bola ukončená, poslanci 

pristúpili k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 124/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie žiadosť o doplnenie aktivity do plánu 

investičných akcií na rok 2021. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 22 Žiadosti 

g) Žiadosť o zníženie nájmu v kultúrnom dome počas pandémie 

Predkladá: Ing. Milan Maňkoš 

P. Maňkoš opustil rokovanie: 19:13  hod. 

 

 Starostka obce poslancov oboznámila so žiadosťou o zníženie nájmu v kultúrnom dome 

počas trvania pandémie COVID- 19 s návrhom zníženia platby nájomného na 25 %. P. Revay 

– ak by sme znížili nájom o 50 %, obec môže podať žiadosť o zníženie dopadov pandémie 

COVID-19 MH SR a žiadateľ v tom prípade nebude mať žiadne náklady na nájomné, zaplatí 

iba spotrebované energie a obec získa 50 % z nájomného. Poslanci s návrhom súhlasili, 

pristúpili k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 125/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí so znížením nájmu o 50 % žiadosť Ing. Milana 

Maňkoša, Ardova ½, 082 12  Kapušany, IČO: 43206034 o zníženie nájmu v priestoroch 

kultúrneho domu počas trvania pandémie COVID-19. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 

 

V čase 19:30 hod. bola vyhlásená prestávka, o 19:50 hod. sa pokračovalo v rokovaní OcZ. 

P. Hamarová opustila rokovanie OcZ. 
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K bodu 23 Rôzne 

a) Výročná správa obce za rok 2019 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, Referát strategického rozvoja 

 

 Starostka obce uviedla, že obec má každoročne povinnosť spracovať v závere roka 

takýto dokument. Výročná správa obce za rok 2019 bola spracovaná na základe podkladov od 

p. Dzuricovej, sumarizovala a aktualizovala ju p. Majirská. Diskusia k téme neprebehla, 

hlasovanie poslancov: 

 

●  Uznesenie č. 126/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie  Výročnú správu obce za rok 2019. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 

K bodu 23 Rôzne 

b) Vstupná Správa PHRSR obce Kapušany 2021-2027 

Predkladá: Mgr. Lenka Smetanková 

 

 Starostka obce odovzdala slovo predkladateľke, ktorá uviedla, že schválenie dokumentu 

je nevyhnutným krokom v celom procese prípravy samotného dokumentu PHRSR obce 

Kapušany 2021-2027. Diskusia k téme neprebehla, hlasovanie poslancov: 

 

●  Uznesenie č. 127/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje Vstupnú Správu PHRSR Obce Kapušany                      

2021-2027. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 

 

K bodu 23 Rôzne 

c) Udelenie ocenenia občanom obce 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, Referát strategického rozvoja 

 

V tomto roku bol doručený jediný návrh na ocenenie, ktorý adresoval p. Žák s návrhom na 

udelenie ocenenia majiteľke tunajšej lekárne Mgr. Kolesárovej. Obecná rada na svojom 

zasadnutí konštatovala, že predložená žiadosť nespĺňa kritériá na udelenie Ceny obce, rovnako 

ako Ceny starostu obce. Návrh bol, aby bol p. Žák kontaktovaný s návrhom na udelenie 

čestného občianstva. P. Žák bol naklonený udeleniu ocenenia Cena obce, prípadne Cena 

starostu obce, nie čestného uznania. Pokračovala starostka obce. Štatút udeľovania ocenení 

obcou Kapušany jasne stanovuje pravidlá a obecná rada odporúčala udelenie z dôvodu 

nesplnenia kritérií uvedených v žiadosti zamietnuť. Diskusia k téme bola ukončená, hlasovanie 

poslancov: 

 

●  Uznesenie č. 128/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie  rozhodnutie obecnej rady v zmysle 

Štatútu udeľovania Ceny starostu obce Kapušany, že Cena starostu obce za rok 2020 nebude 

udelená. 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5, p. Havrillová, p. Maňkoš, p. Palovič, p. Petrovský, p. Smetanková    

PROTI : 0    

ZDRŽAL SA:  2, p. Revay, p. Bohata 

 

K bodu 23 Rôzne 

d) Návrh investičných akcií pre rok 2021 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

 

 Starostka oboznámila prítomných so spracovaným plánom investičných akcií                       

v roku 2021 

1. Projekt Zmena zdrojov vykurovania ZŠ s MŠ Kapušany 

2. Rekonštrukcia školskej jedálne 

3. II. etapa orezu drevín v Parku sv. Cyrila a Metoda 

4. Vypracovanie projektovej dokumentácie kanalizácia v obci a ČOV  

5. Vybudovanie kanalizácie ul. Cintorínska, Hlavná, Nová štvrť  

6. Vybudovanie chodníka ul. Železničná 

7. Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka a osvetlenia v Parku 

sv. Cyrila a Metoda 

8. Dokončenie rekonštrukcie budovy obecného úradu – spracovanie projektovej 

dokumentácie parkoviska pri OcÚ 

9. Projektová dokumentácia na vybudovanie ihriska v Parku sv. Cyrila a Metoda 

10. Oprava a sanácia budov futbalového ihriska 

11. Detské ihriská – dokúpenie preliezok 

12. NKP Kapušiansky hrad – pokračovať v prácach, zrekonštruovať kontajnery na hrade 

13. Územný plán zóny Na nižnej tabuli – prerokovanie. Kým nie je známa kapacita ČOV, 

tento bod bude vypustený 

14. Oprava múra okolo Požiarnej zbrojnice – 1. etapa – realizácia cez projekt 

15. Výmena zábradlia okolo cesty I/18 

16. Vypracovanie štúdie garáže bytové domy ul. Sadová  

17. Rekonštrukcia ul. Krátka – žiadosť je na obci už 3 rok. Realizácia je finančne náročná, 

treba nájsť vhodné technické riešenie 

Ako predkladateľka navrhujem doplniť do návrhu tieto body: 

1. Návrh odvodnenia ul. Nová štvrť – rigol pri RD p. Semana 

2. Nákup motorového vozidla pre správcu hradu (v súčasnosti využíva na presun na 

hrad vlastné motorové vozidlo) 

Nechávam priestor prítomným poslancom na diskusiu: 

 

P. Maňkoš – chýba rekonštrukcia splaškovej kanalizácie ul. Severná, Urbárska. Keďže sa bude 

realizovať táto aktivita, navrhujem ju doplniť do predkladaného plánu. Pripomínam ul. 

Slovenská – realizovať opravu výtlkov. 

P. Revay – má na samotnú realizáciu investícií vplyv výmena poradia? Starostka konštatovala, 

že nie. Pokračoval p. Revay: V súvislosti s realizáciou prepojenia ulíc Ardova a Slánska 

navrhujem osloviť vlastníkov vo veci vykupovania ornej pôdy a vodnej plochy od fyzických 

osôb a SPF, aby nič nebránilo v ďalšej etape. Teda do investičných výdavkov zahrnúť výkup 

týchto pozemkov a realizácie projektu prepojenia. 

P. Havrillová – nezabudnime doplniť požiadavku p. Hamarovej. 
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Diskusia k téme bola ukončená, starostka obce na záver v krátkosti zhrnula zrealizované 

investičné aktivity v roku 2020. Poslanci pristúpili k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 129/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie Návrh investičných akcií obce 

Kapušany pre rok 2021. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 

 

 

K bodu 23 Rôzne 

e) Návrh odmeny pre hlavného kontrolóra obce Kapušany 

Predkladá: Ing. Peter Palovič, poslanec OcZ 

Hlavný kontrolór v čase 20:15 hod. opustil rokovanie OcZ. 

 

Starostka obce odovzdala slovo p. Palovičovi. Ten uviedol: minulý rok som na OcZ 

konštatoval, že v úvode pôsobenia na pozícii hlavného kontrolóra obce by mal mať p. Tirpák 

základný plat. V súčasnosti už poznáme kvalitu jeho práce, je súčinný a nápomocný, a preto 

som navrhol jeho odmenu. V zmysle § 18c odsek 5 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom 

zriadení, obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do 

výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra. (hrubý mesačný plat 337 € x 30 % = 

mesačná odmena v hrubom 101 €). Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem 

zvýšenie platu hlavnému kontrolórovi obce Kapušany o mesačnú odmenu vo výške 30 % 

z mesačného platu kontrolóra s účinnosťou od 1.1.2021. Stanovisko obecnej rady bolo 

súhlasné, bez pripomienok. 

P. Smetanková – ja som už pri jeho nástupe navrhovala, že svojimi odbornými znalosťami spĺňa 

kritériá na výkon svojej funkcie, k jej stanovisku sa pripojil aj p. Bohata. Hlasovanie poslancov: 

 

●  Uznesenie č. 130/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje v zmysle § 18c odsek 5 zákona SNR č. 

369/1990 o obecnom zriadení, zvýšenie platu hlavnému kontrolórovi obce Kapušany 

o mesačnú odmenu vo výške 30  % z mesačného platu kontrolóra s účinnosťou od 1.1.2021.                                                        

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 

 

Do rokovacej miestnosti sa vrátil hlavný kontrolór obce, odišla p. starostka. 

 

K bodu 23 Rôzne 

f) Prerokovanie platu starostky obce 

Predkladá: Ing. Andrea Havrillová, zástupkyňa starostky obce  

 

P. Havrillová: v roku 2020 v zmysle zákona prislúchal starostke základný mesačný plat vo 

výške: 2 403,00 Eur (na základe § 4 ods. 1 zaokrúhlené na celé euro nahor). V zmysle § 4 ods. 

2 a 3, plat starostu nemôže byť nižší, ako je uvedené, a to aj v prípade, ak zastupiteľstvo o plate 

nerozhodne. Súčasný plat starostky obce pozostáva zo základného zákonného platu zvýšeného 

o 15%, t.j. 2 763,45 €. Podľa § 4 ods. 2 zákona môže obecné zastupiteľstvo tento plat svojim 
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rozhodnutím zvýšiť až o 60%, t. j. na 1,6 násobok základného platu. Stanovisko obecnej rady 

bolo bez pripomienok. 

P. Revay – v súvislosti s týmto bodom som pripravil prehľadnú tabuľku, kde je jasne uvedené 

ako sa vyvíjala priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve s aplikovaním na našu obec 

a teda aj na plat starostu. Bolo vidieť samotné navýšenie – stúplo o 7,10 %. V marci by malo 

dôjsť k opätovnému navýšeniu už len s tým, že sa zvyšovala minimálna mzda. V mojom návrhu 

uvidíte reálne sumy tohto navýšenia, vypracoval som 4 rôzne varianty, v každom je prehľadne 

spracované, o akú sumu navýšenia platu starostky ide, 1 variant je spracovaný bez navýšenia, 

druhý s navýšením o 5%, tretí  10% a štvrtý o 15%. P. Revay rozdal poslancom pripravený 

podklad a uviedol: Ak sa bude priemerná mzda v NH zvyšovať rovnakým tempom – v tabuľke 

sú uvedené absolútne čísla s vplyvom na rozpočet obce. Pre mňa bolo ťažké predstaviť si návrh, 

mnou spracovaný podklad má vyjadriť výpovednú hodnotu, resp. celkovú výšku dopadu na náš 

rozpočet. 

P. Petrovský – čo p. Revay navrhuje predložením tejto tabuľky?  

P. Revay – navrhujem navýšenie o 5 %, alebo o 10 %, keď si to porovnám s navýšením 

podielových daní. Treba brať v úvahu, že plat sa dvíha aj automaticky navýšením priemernej 

mzdy v NH, koľko však bude priemerná mzda v národnom hospodárstve zverejnené budúci 

rok, teraz nevieme. Navrhujem navýšenie o 10 % - spolu by išlo o 25%. 

P. Smetanková – aký bol motív predkladateľky?  

P. Havrillová - viac som nenavrhovala z toho dôvodu, že v tomto roku sa navrhla odmena pre 

zástupcu starostu a upravené odmeny poslancov. 

P. Smetanková – aký bol motív predkladateľky, t.j. zdôvodnenie predkladaného návrhu? 

P. Havrillová – podľa platnej legislatívy môžeme navýšiť plat starostu obce až do výšky 60 %. 

Aj v prípade predchádzajúceho starostu obce to tak bolo. 

P. Petrovský – treba prihliadať na to, čo sa v tomto roku zrealizovalo – napr. realizácia svetelnej 

križovatky. Všetci vieme, koľko času venuje starostka práci na OcÚ často aj vo večerných 

hodinách. Myslím si, že prínos jej práce je vyšší, ako navrhované navýšenie. P. Hamarová – 

vrátila sa na rokovanie v čase 20:30 hod. 

Diskusia k téme bola ukončená, poslanci pristúpili k hlasovaniu: 

Návrh č. 1 pôvodne predkladaný návrh na navýšenie o 15 % na celkovú úroveň 30 %: 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 4, p. Bohata, p. Havrillová, p. Maňkoš, p. Petrovský  

PROTI : 0    

ZDRŽAL SA:  4, p. Palovič, p. Revay, p. Smetanková, p. Hamarová 

Potrebné kvórum nebolo splnené. 

Návrh č. 2 p. Revaya, návrh na navýšenie o 10 % na celkovú úroveň 25 % : 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 3, p. Palovič, p. Revay, p. Smetanková 

PROTI : 0    

ZDRŽAL SA:  5, p. Bohata, p. Hamarová, p. Havrillová, p. Maňkoš, p. Petrovský 

P. Bohata predniesol návrh č. 3 – navýšenie medzi pôvodným návrhom a návrhom                               

p. Revaya. 

 

Návrh č. 3 p. Bohatu, návrh na navýšenie o 12 % na celkovú úroveň 27 % : 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7, p. Bohata, p. Havrillová, p. Maňkoš, p. Palovič, p. Petrovský, p. Revay, p. Smetanková 

PROTI : 0 

ZDRŽAL SA: 1, p. Hamarová 
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●  Uznesenie č. 131/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom 

zriadení a § 4 ods.2, 2.veta zákona číslo 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie platu 

starostky obce  o 27 % základného platu stanoveného zákonom s účinnosťou od 1. januára 2021. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7    PROTI : 0  ZDRŽAL SA:  1, p. Hamarová 

 

V čase 20:39 hod. sa vrátila na rokovanie starostka obce.  

 

Starostka uviedla, že v súlade s prerokovaným programom dnešného OcZ je potrebné schváliť 

zostávajúce uznesenia. Hlasovanie poslancov: 

 

●  Uznesenie č. 132/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie rozhodnutie starostky obce o odvolaní 

zástupkyne  starostky obce Ing. Andrey Havrillovej k 31.12.2020 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 

 

●  Uznesenie č. 133/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie rozhodnutie starostky obce o poverení 

zástupcu  starostky obce Ing. Petra Paloviča od 1.1.2021 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  0 

 

Starostka obce: p. Palovič bol aj poslancom poverením na zvolávanie a vedenie OcZ v prípade 

neprítomnosti starostky obce. Je potrebné nahradiť túto funkciu. Navrhli sme 2 mená –                            

p. Petrovského a p. Revaya. Prítomní poslanci sa po krátkej diskusii rozhodli poveriť                                    

p. Petrovského. 

 

●  Uznesenie č. 134/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch poveruje poslanca RNDr. Pavla Petrovského zvolávaním 

a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, 

ods. 5 piata veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7    PROTI : 0   ZDRŽAL SA:  1, Petrovský 

 

Starostka obce konštatovala, že program OcZ bol naplnený, na doplnenie k bodu rôzne 

odovzdala slovo poslancom na záverečnú diskusiu: 

P. Maňkoš – chcem prítomných oboznámiť so závermi zasadnutia  Komisie pre prácu 

s podnikateľskými subjektmi vo veci nákupu nového traktora pre obec, ktoré iniciovala                            

p. Havrillová. Oslovil som pracovníkov Referátu údržby a opráv ktorí jednoznačne 

konštatovali, že nepotrebujú zakúpiť nové zariadenie. Člen komisie p. Škovránek zisťoval, aké 

konkrétne výzvy sú možné na zakúpenie takýchto zariadení cez projekty. Išlo by o projekty 

v rámci realizácie  výstavby Zberného dvora – termín podania žiadostí pre tento rok je do 21. 

12. 2020, to už nestihneme podať. Je však veľký predpoklad, že výzvy budú v roku 2021 
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opätovne vyhlásené. V rámci nich by bol možný nákup zariadení a strojov pre zberný dvor, čo 

by bolo pre našu obec najoptimálnejšie a najefektívnejšie. Projekt by obsahoval kompletné 

vybudovanie zberného dvora - kontajnery, budovy, skládka nebezpečného odpadu, k tomu 

patria aj zariadenia – napr. traktor... S určitosťou na OÚ nevedia povedať. Komisia neodporúča 

nákup nového zariadenia z obecného rozpočtu. P. Palovič – bohužiaľ, na postavenie zberného 

miesta nemáme obecné pozemky, areál PD je rozpredaný. Starostka obce – cestou je vstúpiť do 

rokovania s niektorými terajšími majiteľmi pozemkov v tejto lokalite a preveriť možnosti 

odkúpenia, prípadne dlhodobého prenájmu. 

 

P. Bohata – v roku 2021 budú nevyhnutné investície na ihrisku. Prioritne bude potrebné spraviť 

odkvap budovy bufetu a oprava fasády  na bufete. Obecný majetok je potrebné chrániť, budova 

je podmáčaná a chátra. Bolo by treba pomôcť sumou aj na vnútorné omietky bufetu, vonku je  

upravené hľadisko a priestor pred bufetom Potrebné je zakúpenie vlastnej kosačky výlučne 

určenej na úpravu futbalového ihriska. Celkovo predpokladám investíciu do 5 000,00 EUR. Čo 

sa týka Parku sv. Cyrila a Metoda – je to zrkadlo obce. Je tam akútny nedostatok športovej 

plochy pre školu.. Slúžila by nielen pre žiakov ZŠ s MŠ Kapušany, ale tiež pre verejnosť. 

Plochu treba odvodniť, rovnako aj asfaltové ihrisko., Realizovať trávnatý povrch s vedľajšou 

bežeckou - atletickou dráhou . Plochu medzi ihriskami využiť na umiestnenie  workoutových 

zariadení. Priestor  kde sa uvažuje s výstavbou ihriska je dnes zanedbaný, takže by sa plocha 

nielen upravila, ale aj účelne využila. Športová komisia odporúča aj zriadenie pracovnej pozície 

správca parku , ktorý by mal na starosti aj správu ihrísk v majetku obce umiestnených v parku. 

 

P. Revay – navštívil som NKP Kapušiansky hrad a musím konštatovať, že osadené kontajnery 

slúžiace ako zázemie pre pracovníkov hradu sú nedôstojné. Nafotil som skutkový stav 

a konštatujem, že okolie nie je atraktívne. V tejto súvislosti som navštívil spoločnosť Rikostav, 

s.r.o. Bola spracovaná vizualizácia na nové multifunkčné objekty z kontajnerov, ktoré vyrába 

táto spoločnosť. Ak si vyberieme konkrétny typ, vedia vypracovať cenovú ponuku. Orientačne 

ide o sumu cca 4 300 EUR bez DPH – je to základná cena plechového kontajnera. Pozrite si, 

návrhy. Samozrejme, každá alternatíva musí byť odkonzultovaná dotknutými orgánmi. 

V predpokladaných  stavbách by bola možnosť ubytovania – napr. na čipové karty. Táto 

investícia by si časom mohla na seba zarobiť.  Priestor by mal slúžiť tiež ako zázemie pre 

zamestnancov hradu a bufet pre návštevníkov. 

P. Smetanková – je to pekne spracované, aj návratnosť je reálna.  

P. Palovič – otázka na p. Bohatu: Malo by využitie zrealizovať aj malú nocľaháreň?  P. Bohata: 

pôvodnú stavbu drevenice, ktorá bola v minulosti z hradu odstránená sme navrhovali zaradiť 

do turistickej mapy útulní Slovenska. Aj táto stavba by mohla byť takto zaradená , aby dávala 

turistom možnosť ubytovať sa. Osobne som za jednoduchšiu verziu t. j. prízemnú. 

Diskusia bola ukončená, program rokovania OcZ bol prerokovaný. 
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24. Záver    

 

Pani starostka poďakovala prítomným za účasť. Záverom poďakovala prítomným poslancom 

za aktívnu prácu počas celého roka 2020 a predniesla aj osobné poďakovanie. 

Rokovanie OcZ bolo ukončené v čase  21:30 hod. 

 

 

 

 

 

 

        ____________________ 

 

        RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce Kapušany 
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