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PRÍHOVOR starostu obce

Milí spoluobčania, 

dňa 23.11.2022 popoludní sa konalo usta-
novujúce zasadnutie obecného zastupi-
teľstva, na ktorom sme sa spolu s novozvo-
lenými poslancami slávnostným sľubom 
zaviazali nasledujúce 4 roky pracovať pre 
našu obec. Osobne to považujem za veľkú 
poctu a česť, ale aj za veľkú zodpovednosť 
a záväzok. Je dôležité pochopiť význam 
a zmysel svojho poslania vyplývajúceho 
z dôvery občanov. Prácu starostu a poslan-
cov posudzujú a hodnotia občania podľa 
toho, čo nové a viditeľné sa v obci objavilo 

a či to čo sa deje je v ich prospech. Všetci 
dobre vieme, že všetko sa naraz urobiť 
nedá. Nájsť správnu cestu si vyžaduje ume-
nie kompromisu, umenie nájsť riešenie, 
prijať správne rozhodnutie, posúdiť vopred 
dôsledok svojho konania a vedieť niesť 
zodpovednosť.

Novozvoleným poslancom blahoželám 
k zvoleniu a verím, že v nasledujúcich šty-
roch rokoch spoločne urobíme maximum 
v prospech našich občanov a celej obce. 
Verím, že poslanci budú dobrým partne-
rom pre starostu obce, a starosta obce 
dobrým partnerom obecného zastupiteľ-
stva. 
Našou prioritou bude verejný záujem  a na-
plnenie potrieb obyvateľov obce. Ľudia nás 
budú hodnotiť nie podľa rečí, ale podľa 
skutkov, ktorých bude potrebné vykonať 
veľa. Želajme si navzájom zdravie, silu a vy-
trvalosť.

Vážení spoluobčania, 

vstupoval som do týchto volieb s predsa-
vzatím realizovať svoj volebný program 
zameraný pre potreby občanov našej obce. 
Voliči mi túto možnosť dali a mojou povin-
nosťou je jeho realizácia. Budem staros-
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tom, ktorý sa stará, chráni, ale aj očakáva 
dodržiavanie zákonov a nariadení. Verím 
v efektívnu spoluprácu s obecným zastu-
piteľstvom, lebo len spoločnými silami 
môžeme dospieť k úspechom našej obce 
a spokojnosti našich občanov.

Chcem sa poďakovať bývalej starostke 
obce, poslancom, ktorí pôsobili v obec-
nom zastupiteľstve predchádzajúce 4 roky, 
pracovníkom obecného úradu a mnohým 
občanom a organizáciám za spoločne vy-
konanú prácu. 

Ján Zemčák

PRÍHOVOR starostu obce

Meno Priezvisko
Politický 
subjekt

Počet pl. 
hlasov

Igor Revay NEKA   459

Jozef Pribula NEKA   434

Irena Kasalová NEKA   399

Radoslav Namešpetra KDH   391

Peter Germuška NEKA   374

Renáta Maňkošová NEKA   363

Pavol Petrovský KDH   353

Peter Husovský NEKA   350

Jozef Bača NEKA   346

Ľubomír Marcin NEKA   319

Jana Dzuricová NEKA   308

Marta Hudáková NEKA   300

Zuzana Kurtyová KDH   282

Meno Priezvisko
Politický 
subjekt

Počet pl. 
hlasov

Peter Palovič NEKA   278

Juliana Pramuková KDH   260

Antónia Mazáková KDH   238

Ignác Litva KDH   236

Martina Havrillová NEKA   227

Anna Kokošková NEKA   165

Ladislav Kokoška SNS   150

Anton Ondis NEKA   141

Marcel Pasternák NEKA   139

Stanislav Terez SMER - SD   50

Henrich Knuth
Socialisti.

sk
  49

Zdroj: ŠÚ SR

Z  1 698 zapísaných voličov sa volieb zú-
častnilo 59,18 % voličov, bolo vydaných 
1 005 obálok.

STAROSTA OBCE
Pre voľby na starostu obce Kapušany bolo 
dokopy odovzdaných 979 platných hlaso-
vacích lístkov.

1. Ján Zemčák (NEKA), počet hlasov 576, čo 
predstavuje 58,83 %

2. Slávka Guteková (KDH), počet hlasov 
403 (41,16 %).

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 
odovzdaných 988 platných hlasovacích 
lístkov a zvolených bolo 9 poslancov.

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB
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SAMOSPRÁVA

» Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 
poveruje poslanca Mgr. Petra Germušku 
zvolávaním a vedením zasadnutí obec-
ného 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. 

» Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch po-
veruje poslanca RNDr. Pavla Petrovského 
a Mgr. Irenu Kasalovú, Dis. art sobášením 
podľa § 4 ods. 1, zákona SNR č. 36/2005 
Zb. o rodine.

» Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 
berie na vedomie rozhodnutie starostu 
obce o poverení zástupcu starostu Ing. 
Jozefa Pribulu na toto funkčné obdobie 
v písomne určenom rozsahu bez pripo-
mienok.

» Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 
zriaďuje komisie, určuje náplň práce 
komisií a volí predsedov a členov jed-
notlivých komisií

1. Komisia fi nančná, správy majet-
ku a spolupráce s podnikateľmi 
(predseda: Renáta Maňkošová, 
členovia: Mgr. Jana Dzuricová, Ing. 
Božena Marcinová, Anna Kokošková, 
Ing. Adela Putnocká, Ing. Marta 
Hudáková)

HLAVNÉ ÚLOHY:
prerokováva návrh rozpočtu obce, jeho 

zmien, správy o čerpaní rozpočtu,

prerokováva záverečný účet obce,
prerokováva všeobecne záväzné naria-

denie o miestnych daniach a poplatku,
prerokováva prijatie úverov a pôžičiek 

obce,
dohliada na hospodárenie a nakladanie 

s obecným majetkom,
monitoruje a navrhuje spoluprácu s pod-

nikateľskými subjektmi v obci.

2. Komisia kultúry (predseda: Mgr. 
Peter Germuška, členovia: Mgr. 
Irena Kasalová DiS. art., Mgr. Martina 
Germušková, Mgr. Natália Maťašová, 
Mgr. Mária Koščová, Mgr. Magdaléna 
Verčimáková, Bc. Jakub Bohata)

HLAVNÉ ÚLOHY:
 spolupôsobí pri tvorbe a pri organizovaní 

kultúrno-spoločenských podujatí v obci,
 spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúr-

nych a spoločenských podujatí v obci,
 spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní kon-

cepcie kultúry,
 spolupôsobí pri tvorbe občasníka „Pod 

Kapušianskym hradom“,
 spolupôsobí pri propagácii kultúrno – 

spoločenských podujatí,
dbá na ochranu kultúrnych a historic-

kých pamiatok,
 spolupôsobí pri utváraní kroniky obce,
podieľa sa na tvorbe VZN a poskytuje 

stanoviská k materiálom na OcZ, ktoré 
súvisia s predmetom jej činnosti.

3. Komisia školstva, mládeže, športu 
(predseda: Ing. Igor Revay, členo-
via: RNDr. Pavol Petrovský, PaedDr. 
Marcela Kertysová, Mgr. Eduard 
Skonc Ing. Miroslav Bohata, Bc. 
Pavol Leško, Mgr. Tomáš Tverďák, Ing. 
František Varga)

HLAVNÉ ÚLOHY:
 vyjadruje sa k činnosti škôl a školských 

zariadení na území obce,

V stredu 23.11.2022 popoludní sa ko-
nalo ustanovujúce zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva, na ktorom sta-
rosta a všetci novozvolení poslanci 
obecného zastupiteľstva zložili svoje 
sľuby, a tým sa ujali svojich funkcií. 
Prijali okrem iných aj nasledovné 
uznesenia:
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SAMOSPRÁVA

 vyjadruje sa ku koncepcii rozvoja škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce,

predkladá návrhy na zlepšenie výchov-
no-vzdelávacích činností škôl a škol-
ských zariadení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti obce,

podieľa sa na tvorbe VZN a poskytuje 
stanoviská k materiálom na OcZ, ktoré 
súvisia s predmetom jej činnosti,

 spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní kon-
cepcie rozvoja športu,

 spolupôsobí pri príprave kalendára špor-
tových podujatí v obci,

 spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých 
športových klubov, škôl, školských za-
riadení a organizácií na území obce pri 
zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry 
a športu v obci.

4. Komisia zdravotná, sociálna, 
priestupkov a verejného poriad-
ku (predseda: Ing. Jozef Pribula, 
členovia: Ing. Andrej Lapoš, Bc. Iveta 
Vojteková, Mgr. Lucia Marcinová, 
Anton Mathia, Bc. Martina Havrillová, 
Anton Ondis)

HLAVNÉ ÚLOHY:
posudzuje návrhy na zabezpečenie so-

ciálnej starostlivosti v obci o starších 
a ťažko zdravotne postihnutých obča-
nov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých 
občanov,

posudzuje návrhy na starostlivosť o osa-
melých, chorých, sociálne slabších obča-
nov,

 spolupracuje s Klubom dôchodcov 
a denným centrom v Kapušanoch v ob-
lasti zabezpečovania sociálnych služieb 
pre seniorov,

 spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní 
Komunitného plánu sociálnych služieb 
obce Kapušany,

 spolupôsobí pri zabezpečovaní podmie-
nok zdravotnej starostlivosti v obci,

 spolupracuje pri monitorovaní dodržia-
vania VZN obce o dodržiavaní verejného 
poriadku,

overuje stav a prerokováva sťažnosti ob-
čanov na úseku porušovania občianske-
ho spolunažívania.

5. Komisia výstavby a ochrany životné-
ho prostredia (predseda: Jozef Bača, 
členovia: Radoslav Namešpetra, Peter 
Husovský, Ing. Ľudmila Maňkošová, 
Ing. Ján Antol, Ľubomír Marcin)

HLAVNÉ ÚLOHY:
posudzuje vlastnú investičnú činnosť 

obce, koncepcie rozvoja obce v záujme 
zabezpečenia potrieb obyvateľov obce 
a rozvoja obce,

posudzuje územno-plánovaciu doku-
mentáciu obce, jej zmeny a schvaľova-
nie,

 spolupôsobí pri tvorbe a ochrane život-
ného prostredia,

 spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej 
zelene a verejných priestranstiev,

 kontroluje nakladanie s komunálnym 
a triedeným odpadom.

6. Komisia pre ochranu verejné-
ho záujmu pri výkone funkcií verej-
ných funkcionárov (predseda: Peter 
Husovský, členovia: Ing. Igor Revay, 
RNDr. Pavol Petrovský)

HLAVNÉ ÚLOHY:
prijíma a skúma každoročne písomné 

oznámenia starostu obce, vedie ich evi-
denciu,

posudzuje nezlučiteľnosť funkcie ve-
rejného funkcionára s výkonom nových 
funkcií, zamestnaní alebo činností,

preskúmava podnety na začatie konania 
vo veci ochrany verejného záujmu,

 kontroluje dodržiavanie ústavného zá-
kona a príslušných ustanovení zákona 
o obecnom zriadení. 
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ÚRADNÁ TABUĽA

Na 1. pracovnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva bolo 
prerokované:
- Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Kapušany č. 5/2022 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady na území 
obce Kapušany a Všeobecne záväzné na-
riadenie obce Kapušany č. 6/2022 o výške 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zria-
ďovateľskej pôsobnosti obce Kapušany.
Z dôvodu zvýšenia nákladov obce bolo 

nevyhnutné upraviť miestne dane a po-
platky. Viac informácií nájdete vo VZN.

Sadzba poplatku za komunálne a drobné 
stavebné odpady za fyzickú osobu sa upra-
vuje z 15,50 na 17,00 Eur ročne. Existuje však 
možnosť zníženia poplatku v závislosti od 
množstva vyprodukovaného zmesového 
netriedeného komunálneho odpadu na 
domácnosť. Viac informácií prinesieme 
v nasledujúcom čísle časopisu.
- Rozpočet obce Kapušany na rok 2023
- Plán zasadnutí obecného zastupiteľ-

stva na rok 2023 a to: 26. 01. 2023, 13. 04. 
2023, 22. 06. 2023, 21. 09. 2023, 16. 11. 2023, 

14. 12. 2023 o 16:00 hod. v zasadacej 
miestnosti OcÚ Kapušany

- Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do 
Rady školy pri ZŠ s MŠ Kapušany v zložení: 
Mgr. Martina Germušková, Mgr. Katarína 
Labudová, Peter Husovský, Ing. Milan Maňkoš

- Menovanie členov Krízového štábu obce 
Kapušany od 16. 12. 2022 v zložení: Ing. Ján 
Zemčák, Ing. Jozef Pribula, PaedDr. Marcela 
Kertysová, Pavol Polča, Ing. František Sučka, 
Anton Ondis, Mgr. Lucia Marcinová, 
Mgr. Magdaléna Verčimáková

- Dodatky k Organizačnému a Pracovnému 
poriadku Obecného úradu v Kapušanoch, 
ktorými sa od 1.1.2023 menia úradné hodi-
ny obecného úradu nasledovne:

Pondelok: 7:30 – 12:00 
obedňajšia prestávka 13:00 – 15:30
Utorok: 7:30 – 12:00 
obedňajšia prestávka 13:00 – 15:30
Streda: 7:30 – 12:00 
obedňajšia prestávka 13:00 – 16:30
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 7:30 – 12:00 
obedňajšia prestávka 13:00 – 14:30

Plné znenia uznesení si môžete prečítať 
na obecnej tabuli alebo na webovom sídle 
obce www.kapusany.sk.

PRACOVNÉ OBVODY POSLANCOV OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

1. Ing. Igor Revay - ulice: Slovenská, Tehelná
2. Renáta Maňkošová - ulice: Ardová, Slánska
3. Jozef Bača - ulice: Prešovská, Kráľovská, Kováčska
4. Peter Husovský - ulice: Záhradná, Sadová, Krátka
5. Radoslav Namešpetra - ulice: Vranovská, Požiarnická, Púchovská
6. Mgr. Peter Germuška - ulice: Hlavná, Gabriela Kapyho
7. Mgr. Irena Kasalová, DiS. art. - ulice: Cintorínska, Poštová, Dubová, 
 Nám. sv. Martina
8. Ing. Jozef Pribula - ulice: Nová Štvrť, Mlynská, Bardejovská
9. RNDr. Pavol Petrovský - ulice: Železničná, Na Rínku, Topoľová, Pod hradom, 
 Sekčovská, Urbárska, Severná, Lesná, Pri trati
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ÚRADNÁ TABUĽA

Kedy vzniká daňová povinnosť pri dani 
z nehnuteľností?
Kým daňové priznanie k dani z príjmov 
niektoré fyzické osoby a právnické oso-
by podávajú každý rok, pri daňovom pri-
znaní k dani z nehnuteľností je to celkom 
inak. Daň z nehnuteľností patrí medzi 
miestne dane – platí sa miestne prís-
lušnému mestu alebo obci, ktorý je pre 
tento druh dane správcom dane. Miestne 
dane sú upravené zákonom č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o miestnych 
daniach“). Daň z nehnuteľností sa pla-
tí v podobe dani z pozemkov, dani zo sta-
vieb a dani z bytov.

Daňová povinnosť pri dani z nehnuteľ-
ností vám vzniká 1. januára kalendárneho 
roka nasledujúceho po kalendárnom roku, 
v ktorom sa stanete vlastníkom, správcom, 
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľ-
nosti, ktorá je predmetom dane. Ak ste 
napríklad kúpili dom, byt alebo pozemok 
v máji 2022, daňová povinnosť vám vzni-
ká až 1. januára 2023.

Výnimkou je napríklad nadobudnutie 
nehnuteľnosti dedením v priebehu roka, 
kedy daňová povinnosť dedičovi vzniká 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, 
v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľ-
nosti na základe právoplatného osvedčenia 
o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. 
Ak by ste napríklad v máji 2022 zdedili 
dom, byt alebo pozemok daňová povin-
nosť vám vzniká už 1. júna 2022.

Daňovník je povinný priznanie k dani 
z nehnuteľností podať príslušnej obci do 
31. januára toho kalendárneho roka, v kto-
rom mu vznikla daňová povinnosť. Daňové 
priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva 
len raz. K vyplnenému daňovému prizna-
niu je potrebné doložiť fotokópie dokla-
dov, ktoré preukazujú tieto zmeny, napr. 
rozhodnutie o povolení vkladu z Okresné-
ho úradu – katastrálneho odboru, kúpno-
-predajnú zmluvu a i. 

Ak už raz podáte príslušnej obci prizna-
nie k dani z nehnuteľností, po nasledujúce 
roky ho už viackrát opakovane nepodáva-
te. Z obecného úradu vám každoročné príde 
rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľ-
ností. Povinnosťou daňovníka je postupovať 
v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume 
a lehotách, ktoré sú na to určené. Takzvané 
„čiastkové priznanie“ k dani z nehnuteľ-
ností by ste museli podať vtedy, ak by ste 
v budúcnosti nadobudli ďalšiu nehnuteľ-
nosť alebo ak dôjde k zmene výmery, účelu 
využitia nehnuteľnosti alebo vám zanikne 
vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti.

V tejto súvislosti prosíme občanov, aby 
dodržiavali zákonom stanovené lehoty, 
prispejú tým k bezproblémovému procesu 
výberu daní.

KÚPILI STE SI PSA?
Nezabudnite, že pes je predmetom dane 
a je potrebné za neho platiť obci daň. Pred-
metom dane za psa je pes starší ako 6 me-
siacov chovaný fyzickou alebo právnickou 
osobou.

Daňové povinnosti 
občanov na rok 2023

Kúpili, zdedili alebo inak ste nadobud-
li byt, dom, pozemok, či inú nehnuteľ-
nosť? Máte povinnosť podať daňové 
priznanie k dani z nehnuteľností. 
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ÚRADNÁ TABUĽA / NAŠE DETI

Po dvojročnej odmlke, keď sme sa 
nemohli stretávať z dôvodu pandémie 

sa tohoročné oslavy v našej materskej škole 
niesli v duchu prírody. Outdoorové aktivity, 
ktoré zvyčajne robíme s deťmi v prírode, 
sme v tento deň preniesli do tried. Rodičia 
„priniesli“ prírodu k nám v podobe rôznych 
prírodnín, jesenných plodov, semien, listov, 
práve tieto prírodniny sa menili pod zručnými 
rukami rodičov a ich detí na „výtvory“, ktoré 

boli nápadité, kreatívne, ale často krát aj 
vtipné a vyvolávali na našich tvárach úsmev, 
ale aj uznanie a obdiv. Prírodniny sa v chvíli 
zmenili na strašidlá, zvieratká, chalúpky, 
panákov, strašiakov, či všakovaké vymyslené 
a nápadité postavičky a ozdoby, ktorými sme  
si vyzdobili  materskú školu.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom 
dane a zaniká posledným dňom mesiaca, 
v ktorom pes prestal byť predmetom dane 
.Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa 
v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňov-
ník je povinný podať priznanie, najneskôr 
do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej 
povinnosti. Obdobne to platí aj pri zániku 
daňovej povinnosti.

ZMENA V ODPUSTENÍ POPLATKU ZA 
KOMUNÁLNY ODPAD
Obec Kapušany od 1.1.2023 odpustí po-
platok za komunálny odpad len tomu, 
kto vyplní tlačivo: Žiadosť o odpustenie 
poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady, ktoré je uverejne-
né na webovej stránke obce a predloží 
podklady, že sa viac ako 90 dní nezdržiava 

na území obce. Týmito dokladmi sú: po-
tvrdenie o dobe trvania denného štúdia 
v zahraničí, potvrdenie o ubytovaní mimo 
trvalého pobytu, potvrdenie o zaplatení 
miestneho poplatku za komunálny od-
pad v inej obci. Relevantným dokladom 
nie je potvrdenie o návšteve školy a čest-
né vyhlásenie. Taktiež upozorňujeme po-
platníkov na novelu zákona č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov, na základe ktorej si podľa $ 82 
odseku 5 poplatník uplatní zníženie ale-
bo odpustenie poplatku najneskôr do 30 
dní po skončení zdaňovacieho obdobia, 
inak nárok na zníženie alebo odpustenie 
poplatku zaniká, čiže posledný deň leho-
ty je 30. 01. 2023. 

Ing. Adela Putnocká, 
referát miestnych daní a poplatkov

8. ročník osláv dňa Materských škôl 
(4. november 2022)
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NAŠE DETI

Mikulášske popoludnie v sobotu 
3.12.2022 privolalo do Parku sv. Cyrila 

a Metoda hŕbu detí. Najprv si pozreli roz-
právku o včielke Elke. Prišli ju zahrať herci 
divadla Etudy. Odmenili ich veľkým po-
tleskom.

Potom na javisko vybehli čerti a snažili sa 
nás presvedčiť, že u nás dobrých detí niet. 
,,Čuš čertisko, ja tu nevidím ani jedno zlé die-
ťatko.“ - zastal sa našich najmenších anjel.

„Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš, 
čože ty deduško v tom košíčku máš....“ Spie-
vali deti z plných pľúc, aby konečne prišiel 
ten, kto rozdáva darčeky.

Nechodil, nechodil, asi sa mu pokazil 
koč. Čert už začal učiť deti šibalské pes-
ničky o Mikulášovi a v tom ho už všetci za-
čuli a zbadali. Bolo že to radosti z toľkých 
sladkostí.

Len čerti nespokojne pozerali na javisko, 
pretože u nás v Kapušanoch sú len dobré 
deti a nik neskončil vo vreci. Mikuláš prisľú-
bil, že ak budú opäť také dobré príde aj o rok.

Irena Kasalová

Prežili sme s rodičmi krásne dopoludnie, 
deti odmenili rodičov za ich usilovnosť 
krátkym vystúpením v podobe básničiek 
a pesničiek, ktoré sa v poslednom čase 
v materskej škole naučili, v závere si 
spoločne zaspievali hymnu materských 
škôl. Po krátkom programe sme sa  
presunuli na školský dvor, spoločne sme 
vyhrabali, pozametali a odpratali lístie zo 
školského dvora, vytvorili sme si pekné, 
čisté prostredie pred našou materskou 
školou. Všetkým patrí za túto brigádnickú 
pomoc, aktivity, návštevu a spoločnú 
oslavu „nášho dňa“ veľká vďaka.

Deň materských škôl sa odchodom 
rodičov z materskej školy ešte neskončil, 

ba naopak, pokračoval ďalej,.... a že to bola 
pravda, mohli sa presvedčiť aj okoloidúci, 
lebo z materskej školy sa až do večera 
ozýval tento veselý spev detí:
„Naša škola má svoj deň, dnes spievame iba 
jej,
tancuj, spievaj, uč sa, hraj sa, celý deň  
zabávaj sa!“
- /: Deti kričia, veď to bol, super deň 

materských škôl. :/
„Kamarátov zavolaj, za ruky sa pochytaj,
zavoláme, OLÁ, OLÁ, nech žije materská 

škola“.
- /: Deti kričia, veď to bol, super deň 

materských škôl:/.  
Mária Luterančíková

Prišiel k nám 
MIKULÁŠ
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR KAPUŠANY

V mesiaci marec sme boli ná-
pomocní pri udalosti, ktorá 

zasiahla svet. Podieľali sme sa na 
výpomoci v stanovom mestečku 
pre utečencov utekajúcich pred 
vojnou zriadenom na Záchrannej 
Brigáde HaZZ v meste Humenné. 

Výjazdová jednotka v marci 
zasahovala pri štyroch požiaroch 
v katastrálnom území Kapušany, Podhora-
ny, Fintice a Fulianka. K vzniku týchto po-
žiarov došlo nedôsledným vypaľovaním 
a spaľovaním porastov krov a drevín. Vďa-
ka rýchlemu nasadeniu tieto požiare boli 
v krátkej dobe zlikvidované a predišlo sa 
ďalším škodám.

V apríli sme boli privolaní k požiaru lúky 
v obci Severná. 

Dňa 23.04. došlo k požiaru lesa na hrad-
nom kopci pod Kapušianskym hradom. 
Našťastie šlo iba o previerkové taktické 

cvičenie s námetom lesného požiaru. Také-
to cvičenie je dôležité pre osvojenie a pre-
hĺbenie skúseností a taktík pri zdolávaní 
lesných požiarov, ktoré sú čoraz väčším 
rizikom. Tohto cvičenia sa zúčastnili Dobro-
voľné hasičské zbory z obce Demjata, Tul-
čík, Fulianka, Podhorany, Okružná, Fintice, 
Ľubotice, Veľký Šariš a v neposlednom rade 
aj my, ktorí sme boli organizátormi tohto 
cvičenia. 

V lete sme vypomáhali pri podujatiach 
organizovaných obcou Kapušany, ako tra-
dičné Stavanie mája, Deň detí, Kapušian-
ske folklórne slávnosti, koncert Teba viac, 
Návrat rytierov na hrad Kapušany, a to za-
bezpečením protipožiarnych hliadok. 

Aj popri týchto povinnostiach 
nás neobišli zásahy pri požia-
roch, nehodách a pri technic-
kej výpomoci. Napriek všetkým 
týmto povinnostiach sme sa 
zúčastňovali aj hasičských súťaží 
v požiarnom útoku. 

V septembri sa na futbalovom 
ihrisku organizovala  hasičská sú-
ťaž v požiarnom útoku. Súťaže sa 

zúčastnili hasičské zbory z okresu ale aj 
z väčšej vzdialenosti. O prvé miesta zabo-
jovalo celkovo 27 tímov, 21 mužských a 6 
ženských. 

Toto všetko obnáša naša dobrovoľníc-
ka činnosť, ktorá  predovšetkým smeruje 
k pomoci ľuďom. 

Zaujala ťa naša činnosť ? Chcel by si byť 
nápomocný? 

Ak si šikovný, si mladý alebo zrelší, nebo-
jíš sa výziev. Tak neváhaj a kontaktuj nás! 

Hasiči Kapušany

Rok 2022 
a naša činnosť

Rok 2022 naši dobrovoľní  hasiči  za-
čali pomocou pri rozsiahlych pát-
racích akciách po nezvestných oso-
bách, kde v spolupráci s Pátracím tí-
mom Východ sa podieľali na pátraní 
v okrese Prešov. Pri týchto pátracích 
akciách spolupracovali s Dobrovoľ-
nými hasičskými zbormi okolitých 
obcí, Políciou SR, Mestskou Políciou 
Prešov a Pátracím Tímom Východ.
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ŠPORT V OBCI

Mám pocit, že si to teraz zaslúži. Pred-
chádzal tomu však  zámer vytvoriť pre 

mládež možnosti a podmienky pre pravi-
delný pohyb. V závere  školského roku boli 
zverejnené prvé informácie o športovej 
akadémii mládeže. Nasledovalo angažo-
vanie trénerov a do ponuky bolo predlože-
ných šesť druhov športu. Futbal, volejbal, 
tenis, gymnastika, stolný tenis a fl orbal. 
Akadémia bola prezentovaná na obecnom 
zastupiteľstve, ako aj vo vedení základnej 
školy. Dostali sme zelenú a prípravy mohli 
napredovať. Začiatok školského roku sa 
niesol v znamení očakávaní. Musím kon-
štatovať, že záujem rodičov a ich detí pre-
výšil očakávania. Počty boli síce naplnené 
iba v štyroch prípadoch /minimálne de-
sať detí v krúžku/, zato vo vysokej miere. 
S prvým októbrovým dňom zahájili svoju 
činnosť tenisový krúžok s počtom 30 pri-
hlásených, gymnastický krúžok s počtom 
26, fl orbalový s počtom 24 detí a futbalový 
s 20 deťmi. Nenechali sme mimo záujmu 
ani troch chlapcov prihlásených na stolno-
tenisový krúžok. Poskytli sme im  možnosť 
trénovať s dospelými hráčmi. Bokom ne-
zostali ani mladí futbalisti OŠK Kapušany. 
V spolupráci so športovým a záujmovým 
združením Trnkov sme vytvorili spoločné 
družstvo v kategórii U 13 a U 15. Chlapci boli 
prihlásení do III. ligy. Pod vedením kvalit-
ných trénerov sa začala vytvárať budúca 
základňa futbalistov v Kapušanoch. Neza-
nedbateľná je  úroveň súperov a kvalita  ih-
rísk, kde chlapci hrajú. Oproti minulosti je 
to posun míľovými krokmi. Súčasťou zmien 
je aj vytvorenie spoločného družstva do-

rastencov pod hlavičkou Nemcovce/Ka-
pušany. Výsledky a kvalita tohto družstva 
potvrdzujú, že to bol dobrý krok. Prebudili 
sme ním záujem kapušianskych chlap-
cov k vyššej zodpovednosti reprezentovať 
obec. Nehovoriac aj o ich vlastnom výkon-
nostnom napredovaní. Pochvala patrí aj 
dospelým futbalistom a funkcionárom fut-
balového klubu. Prevádzka a stav  ihriska je 
vždy na vysokej úrovni, hráčska základňa je 
oproti minulosti na úrovni, akú by sme si 
stále želali.  

Vraví sa, nechváľ ráno pred večerom. Ani 
to nechcem. Budovanie športovej základne 
je dlhodobý proces. Výsledky prichádzajú 
neskôr, ale dostavia sa len vtedy, ak v práci 
vytrváme.  Zvýšil sa aj záujem a pozornosť 
rodičov. Nie div, veď ich ratolesti s nadše-
ním prichádzajú na tréningy. Len nám to 
potvrdzuje, že s deťmi treba komunikovať 
a zodpovedne pracovať.  Chcem sa v mene 
detí poďakovať vedeniu školy ako aj býva-

Nenápadní – mladí víťazi
Nie, nedržíte rok staré číslo spravodajcu. Pod takýmto názvom ste už pred rokom  
čítali príspevok v športovej rubrike. Víťazmi vtedy boli úspešní seniori a dospelí 
športovci našej obce. Tí  aktívne využívajú športové podmienky,  ktoré im vytvá-
rame. V závere príspevku som však vyjadril túžbu  najbližšie  písať  o víťazoch, kde  
hlavnú úlohu bude hrať  mládež.
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ŠKOLSTVO

Po krátkom obhliadnutí sa 
do nedávnej minulosti môj-

ho pôsobenia na tejto škole 
chcem vidieť a nezabudnúť na 
žiadnu aktivitu mojich kolegov, 
ich snahy venovať sa žiakom aj 
rodičom, vzdelávať, neúnavne 
vysvetľovať a denno-denne 
začínať odznova v presvedčení, 
že to, čo robia, robia najlepšie, 
ako vedia. Od nášho spoloč-
ného septembrového štartu sme sa vydali 
na dlhú cestu s jasným cieľom – usmer-
ňovať, ukazovať, motivovať, odpovedať na 
zvedavé otázky, hľadať riešenia, pomáhať 
a posúvať sa ďalej. O tom, že sa nám to darí, 
svedčia aj naše projekty, akcie, športové 
aktivity, exkurzie, vedenie záujmových 
útvarov, úspechy v súťažiach,.... a v nepo-

slednom rade aj charitatívne 
zbierky, v ktorých chceme 
pokračovať. Naše iniciatívy 
typu Biela pastelka, Červená 
stužka, Koľko lásky sa zmestí 
do škatule od topánok, Via-
nočný anjel,... sú malou ukáž-
kou dobrých skutkov, ktorých 
je v dnešnej dobe tak málo. 
O to viac chceme Vaše (naše) 
deti hoc maličkými krokmi 

viesť ku skutkom lásky a porozumenia nie-
len v tomto predvianočnom čase. Na ceste 
za naplnením našej spoločnej vízie však 
nie sme sami. Pomocnú ruku nám podáva 
obecný úrad a v naplnení športových snov 
- Športová akadémia mládeže. Aj ich priči-
nením sa posúvame ďalej a rastieme (nie-
len) na duchu.

lému obecnému zastupiteľstvu za podpo-
ru. Nové zastupiteľstvo vyzvať, aby naďalej 
podporovalo a rozvíjalo tieto aktivity. Veď 
naša mládež je naša budúcnosť. 

Športový život úspešne absolvovali aj 
dospelí športovci. Zorganizovali niekoľko 
pekných športových podujatí. Či už je to vo-
lejbalový turnaj, tenisový turnaj vo štvorhre, 
tradične hokejový turnaj. Naši stolní tenisti 
začali hrať organizovanú súťaž. Športové 
podujatia budú pokračovať aj teraz vo via-
nočnom období. Turnaj v mini futbale, vo-
lejbale a stolnom tenise. Turisti pripravujú  

Štefansky výstup na Kapušiansky hrad, na 
ktorý Vás srdečne pozývame. Aj keď mnohí 
si kvôli energetickej kríze želajú teplé poča-
sie, pani zima si sama určí, kedy bude mrz-
núť. A to bude čas, keď hokejový klub začne 
s prípravou ľadovej plochy v parku. Už teraz 
sa tešíme na zaplnenú ľadovú plochu.

120 detí športovej akadémie a vyše 200 
členná základňa športovcov OŠK Kapušany 
si želá pekné Vianoce, úspešný a šťastný 
rok 2023 a to isté prajeme aj ostatným oby-
vateľom obce Kapušany.

Miroslav Bohata

Milí priatelia školy, drahí Kapušanci!
Záver kalendárneho roka je vždy dobrou príležitosťou na rekapituláciu, poza-
stavenie a zaspomínanie. Avšak bilancovať a nevidieť podiel práce druhých by 
znamenalo len bezduché vymenovanie niečoho, čo zamestnávalo naše životy po 
dobu 365 dní. O to väčšmi si práve dnes na tomto mieste uvedomujem, že moje 
zatiaľ iba štvormesačné pôsobenie vo funkcii riaditeľky na tejto (teraz už aj mo-
jej) škole je v prvom rade pokračovaním započatého diela mojej predchodkyne, 
pani riaditeľky Mgr. Janky Šimovej. Bez jej invencie by nebolo možné prevziať šta-
fetu vzdelávania, bez jej práce by nebolo možné pokračovať.
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ŠKOLSTVO / ORGANIZÁCIE V OBCI

Návrh kultúrnych akcií 
na rok 2023
Kultúrna komisia pri OcÚ Kapušany

1. Karneval na ľade 
2. Fašiangové popoludnie pre seniorov 
3. Divadlo pre deti 
4. Vítanie novonarodených detí
5. Stavanie Mája 
6. Deň chleba –  Deň rodiny 
7. Súťaž v maľovaní na chodník 
8. Deň detí 
9. Kapušianske folklórne dni – DEŇ 

OBCE
10. Letné kino 
11. Návrat rytierov na hrad 
12. Posedenie pre seniorov 
13. Šarkaniáda 
14. Mikuláš 2023 
15. Vianočný jarmok so starostovským 

punčom 

Obci Kapušany bola poskytnutá dotá-
cia v rámci Výzvy Predsedu PSK 2022 

vo výške 6000 € na realizáciu dreveného 
Betlehema, ktorý bude prvýkrát verejne 
vystavený počas tohtoročných vianočných 
sviatkov na Námestí sv. Martina.

Kolorovaný farebný Betlehem je dielom 
rezbára – slobodného umelca Jozefa Dúb-
ravského z Vyšných Ružbách. Pozostáva 
z postáv: Jezuliatko v jasličkách s erbom 

obce Kapušany, sv. Mária, sv. Jozef, 3 králi, 
oslík a vôl.

Obec Kapušany sa podieľala na spolu-
fi nancovaní povinnou sumou min. 20 % 
z poskytnutej dotácie: 1200 €.

Milí Kapušanci, ako nová riaditeľka školy 
si uvedomujem, že stojím iba na začiatku 
a že nadchádzajúci čas bude preverením 
mojej vytrvalosti, odvahy a trpezlivosti. 
Spolu so svojimi kolegami a s Vami chcem 
čeliť výzvam, ktoré nie sú len moje, ale sú 
výzvami celej našej spoločnosti. Obzvlášť 
si uvedomujem, že musím a chcem stáť pri 
svojich kolegoch a svoj čas chcem venovať 
práve Vašim deťom, ktoré sú našou budúc-
nosťou. Spoločne sa posúvajme vpred a vy-
tvárajme prostredie, kde sa všetci budeme 
cítiť dobre

Do nasledujúcich dní a blížiacich sa 
sviatkov Narodenia Božieho Syna Vám pra-
jem veľa odhodlania, nezlomnosti, zdravia, 
optimizmu, lásky, šťastia a krásnych chvíľ 
v kruhu Vašich najbližších. Nech radosť 
z prítomnosti Boha v jasličkách rozžiari 
Vaše domovy a premení ich na kúsok Raja.

PaedDr. Marcela Kertysová, 
riaditeľka ZŠ s MŠ, Kapušany

OBECNÁ KNIŽNICA
PRIPOMÍNAME NOVÝ VÝPOŽIČNÝ 
ČAS KNIŽNICE počas zastupovania 
dlhodobej PN
PONDELOK zatvorené
UTOROK  13:00 hod. - 15:30 hod.
STREDA   13:00 hod. - 16:30 hod.
ŠTVRTOK  13:00 hod. - 15:30 hod.
PIATOK   13:00 hod. - 14:30 hod.
Tešíme sa na všetkých čitateľov

Máme Betlehem

„Projekt je 
podporený 
z rozpočtu 

Prešovského 
samosprávneho 

kraja.“
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NAŠE DETI

Dobrý večer, je 8.11.2022 krátko pred 17:00 h. Sála DAD sa plní 
divákmi, ktorí idú osláviť 5. narodeniny SZUŠ Kapušany.

Účinkujúci doladzujú 
posledné detaily.

Všetci sa tešia. Konečne! „Vitajte! Jazda storočiami začína, 
usaďte sa a vypnite si mobily. 
Exponáty by totiž rušili.

MAMUT! „Ty krásna Afrodita na prenádhernom tróne.“
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NAŠE DETI

Ak chcete náš koncert počuť, 
stačí oskenovať QR kód a uvidíte 

ho na youtube.

„Do zbrane! Za česť!“
„Rómeo, Rómeo, prečo si ty Rómeo.“

„Baroko. Vysoké účesy, korzety, tony púdru, 
hektolitre parfému. V tej dobe by som nechcela žiť.“ „ Stojí, stojí mohyla. Na mohyle zlá chvíľa. .... 

a sme v romantickej sekcii.“

Krásna hudba, nádherné obrazy, úžasná 
literatúra. Jednoducho La belle époque. Zrodenie jazzu.

Filmová hudba a podľa 
obrázka ste isto 

spoznali Levieho kráľa.



ŠTATISTIKA ZA OBDOBIE 
apríl - december 2022 
NARODILI SA:
Hana Madziková
Jakub Straka
Nina Olexová
Vanda Hudáková
Karin Masná
Stanislav Hudák
Liana Matejovská
Adrián Kišš
Matúš Lacko
Sára Germušková
Peter Pažin
Sebastián Germuška
Stela Poláček
Maximilián Majcher
Izabela Richtariková
Mia Míčová

UZAVRELI MANŽELSTVO: 
Peter Matejovský – Katarína Šoltisová
Nikolas Javorský – Mgr. Mária Hudáková
Dávid Rešetár – Andrea Lastovecká
Miloš Kišš – Simona Tomašová
Jaroslav Beňko – Júlia Kmecová
Štefan Novický – Veronika Slivková
Michal Maťašovský – Lucia Porezaná
Dominik Spáčil – Zuzana Šoltisová
Martin Petriga – Anežka Ondisová
Adam Hudák – Lucia Paumerová
Martin Zborovjan – Dorota Vnenčáková 
Matúš Badiar – Veronika Dobronská
Martin Bača – Michaela Dzuricová
Ľubomír Gall – Dominika Hankovská
Jozef Sivák – Irena Tancošová
Dávid Tkáč – Stanislava Petrišinová
Richard Rubis – Ivana Hanišová

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Jozef Seman
Ladislav Brudňák
Helena Švecová
Margita Sláviková
Margita Mrúzová

Občasník POD KAPUŠIANSKÝM HRADOM vydáva Obecný úrad v Kapušanoch, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, 
IČO: 00327239. Redakčná rada: Mgr. Peter Germuška, Mgr. Irena Kasalová DiS. art., Mgr. Natália Maťašová, 

Mgr. Mária Koščová. E-mail: podkapusianskymhradom@gmail.com. 
Registrované Ministerstvom kultúry SR V 3320/09. Vyrába ADIN s.r.o. Neprešlo jazykovou úpravou.

VÝZVA !!!
Milí spoluobčania, radi by sme Vám 

ponúkli možnosť spolupodieľať 
sa na príprave nášho obecného časopi-
su. Ak radi tvoríte, píšete a chceli by ste 
svoj talent ukázať, radi Vám vytvoríme 
priestor na Vašu tvorbu. Či mladší ale-
bo skôr narodení, všetci ste vítaní. Ak 
tvoríte krížovky alebo osemsmerovky, 
sem s nimi - otvoríme novú rubriku. 
Ak píšete básne, ukážte svoj talent. 
V prípade Vášho záujmu nás neváhajte 
kontaktovať na novej e-mailovej adre-
se: podkapusianskymhradom@gmail.
com. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Milan Kmec
Ladislav Madzik
Helena Fertaľová
Júlia Pacoltová
František Fertaľ
Mária Germušková
Anna Dzuricová
Anna Šarocká
Helena Madziková
Františka Kokošková
Štefan Gáll
Marek Drál
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Počet obyvateľov  k  01. 01. 2022  2161
- prihlásených 39
- odhlásených 32
- narodených 19
- zomretých 25
Počet obyvateľov k 06. 12. 2022  2162


