
KY-216/2022/OcU-4 Kapušany, 23 .11. 2022
UZNESENIA OcZ

Obecné zastupitePsťvo Kapušanoch
na svojom ustanovuj úcom zasadnutí dna 23.11.2022

přijímá tieto uznesenia:

• Uznesenie č. 1/1/2022
Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch

schvaluje návrhovú komisiu:Ing. Igora Revaya

určuje za overovateFov zápisnice: RNDr. Pavla Petrovského
Jozefa Baču

určuje za zapisovatel'ku: Mgr. Magdaléna Verčimáková

V Kapušanoch, dna 23 . 11. 2022
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Ing. Ján Zemčák
starosta obce

• Uznesenie č. 2/1/2022

Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch:

A. bene na vedomie
l. výsledky vol'by starostu a volieb do obecného zastupitel'stva
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. konstatuje, ze
l. novozvolený starosta obce Ing. Ján Zemčák zložil zákonem predpísaný sl'ub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupitel'stva Jozef Bača, Mgr. Peter Germuška, Peter
Husovský, Mgr. Irena Kasalová, Dis.art, Renáta Maňkošová, Radoslav Namešpetra,
RNDr. Pavol Petrovský, Ing. JozefPribula, Ing. Igor Revay zložili zákonom predpísaný
sFub poslanca obecného zastupitel'stva.

V Kapušanoch, dna 23 . 11. 2022

Uznesenie č. 3/1/2022
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Ing. Ján Zemčák
starosta obce

Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch schvaluje zveřejněný program rokovania.

V Kapušanoch, dna 23.11. 2022
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starosta obce
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KY-216/2022/OcU-4 Kapušany, 23 .11. 2022
UZNESENIA OcZ

Obecné zastupitďstvo Kapušanoch
na svojom ustanovujúcom zasadnutí dna 23.11.2022

přijímá tieto uznesenia:

• Uznesenie č. 4/1/2022

Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch pověřuje
poslanca Mgr. Petra Germušku zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupitel'stva v
prípadoch podl'a §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 zngftTTreskQ^ších predpisov.

V Kapušanoch, dna 23. 11. 2022

KÁV < Ján Zemčák
starosta obce

• Uznesenie č. 5/1/2022

Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch pověřuje
poslanca RNDr. Pavla Petrovského a Mgr. Irenu Kasalovú, Dis.art sobášením podl'a § 4 ods.
l, zákona SNR č. 36/2005 Zb. o rodině.

V Kapušanoch, dna 23. 11. 2022
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[ng. Ján Zemčák
starosta obce

Uznesenie č. 6/1/2022

Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch berie na vedomie rozhodnutie starostu obce o pověření
zástupců starostu Ing. Jozefa Pribulu na toto funkčně obdobie v písomne urcenom rozsahu bez
pripomienok.

V Kapušanoch, dna 23.11. 2022
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iw?^ [ng. Ján Zemčák
starosta obce

• Uznesenie č. 7/1/2022

Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch:
A. zríaďuje komisie, a to:

l. Komisiu finančnú, správy majetku a spolupráce s podnikatel'mi
2. Komisiu kultury
3. Komisiu školstva, mládeže, sportu
4. Komisiu zdravotou, sociálnu, priestupkov a veřejného poriadku
5. Komisiu výstavby a ochrany životného prostredia
6. Komisiu pre ochranu veřejného zaujmu při výkone funkcií veřejných funkcionárov
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KY-216/2022/OcU-4 Kapušany, 23 .11. 2022
UZNESENIA OcZ

Obecné zastupitePstvo Kapušanoch
na svojom ustanovujúcom zasadnutí dna 23.11.2022

přijímá tieto uznesenia:

B. urČM/"^ náplň práce komisií:
l. Komisia fínančná, správy majetku a spolupráce s podnikatďmi

Hlavně úlohy:
prerokováva návrh rozpočtu obce, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu,
prerokováva závěrečný účet obce,
prerokováva všeobecné závazné nariadenie o miestnych daniach a poplatku,
prerokováva prijatie úverov a póžičiek obce,
dohliada na hospodárenie a nakladanie s obecným majetkom,
monitoruje a navrhuje spoluprácu s podnikateFskými subjektmi v obci.

2. Komisia kultury
Hlavně úlohy:

spolupósobí při tvorbě a při organizovaní kultúmo-spoločenských podujatí v obci,
spolupósobí při tvorbě kalendára kulturných a spoločenských podujatí v obci,
spolupósobí při tvorbě a napínání koncepcie kultury,
spolupósobí při tvorbě občasníka „Pod Kapušianskym hradom",
spolupósobí při propagácii kultúrno - společenský ch podujatí,
dbá na ochranu kulturných a historických pamiatok,
spolupósobí při utváraní kroniky obce,
podiel'a sa na tvorbě VZN a poskytuje stanoviska k materiálom na OcZ, ktoré súvisia
s předmětem jej činnosti.

3. Komisia školstva, mládeže, sportu
Hlavně úlohy:

vyjadřuje sa k činnosti škol a školských zariadení na území obce,
vyjadřuje sa ku koncepcii rozvoj a škol a školských zariadení v zriaďovateFskej
posobnosti obce,
předkládá návrhy na zlepšeme výchovno-vzdelávacích činností škol a školských
zariadení v zriaďovateFskej posobnosti obce,
podiel'a sa na tvorbě VZN a poskytuje stanoviska k materiálom na OcZ, ktoré súvisia
s předmětem jej činnosti,
spolupósobí při tvorbě a napínání koncepcie rozvoj a sportu,
spolupósobí při přípravě kalendára športových podujatí v obci,
spolupósobí při koordinácii jednotlivých športových klubov, škol, školských zariadení
a organizácií na území obce při zabezpečovaní rozvoj a tělesné] kultury a sportu v obci.

4. Komisia zdravotná, sociálna, priestupkov a veřejného poriadku
Hlavně úlohy:

posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálně) starostlivosti v obci o starších a ťažko
zdravotně postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispósobivých občanov,
posudzuje návrhy na starostlivost' o osamělých, chorých, sociálně slabších občanov,
spolupracuje s Klubem dóchodcov a denným centrom v Kapušanoch v oblasti
zabezpečovania sociálnych služieb pře seniorov,
spolupósobí při tvorbě a napínání Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Kapušany,

•
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KY-216/2022/OcU-4 Kapušany, 23 .11. 2022
UZNESENIA OcZ

Obecné zastupiteFstvo Kapušanoch
na svojom ustanovujúcom zasadnutí dna 23.11.2022

přijímá tieto uznesenia:

•

5.

•

•

spolupósobí při zabezpečovaní podmienok zdravotně] starostlivosti v obci,
spolupracuje při monitorovaní dodržiavania VZN obce o dodržiavaní veřejného
poriadku,
ověřuje stav a prerokováva sťažnosti občanov na úseku pomšovania občianskeho
spolunažívania.

Komisia výstavby a ochrany životného prostredia
Hlavně úlohy:

posudzuje vlastnú investičnú činnost' obce, koncepcie rozvoja obce v zaujme
zabezpečenia potrieb obyvatel'ov obce a rozvoj a obce,
posudzuje územno-plánovaciu dokumentáciu obce, jej změny a schval'ovanie,
spolupósobí při tvorbě a ochraně životného prostredia,
spolupósobí při správě a údržbě veřejné] zelené a veřejných priestranstiev,
kontroluje nakládáme s komunálnym a triedeným odpadem.

6. Komisia pre ochranu veřejného zaujmu při výkone funkcií veřejných funkcionárov
Hlavně úlohy:

přijímá a skúma každoročně písemné oznámenia starostu obce, vedie ich evidenciu,
posudzuje nezlučiteFnosť funkcie veřejného funkcionára s výkonom nových funkcií,
zaměstnaní alebo činností,
preskúmava podněty na začatie konania vo věci ochrany veřejného zaujmu,
kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a příslušných ustanovení zákona o obecnom
zriadení.

C. volí
l. předsedu a členov komisie finančnej, správy majetku a spolupráce s podnikatel'mi

předseda: Renáta Maftkošová
členovia: Mgr. Jana Dzuricová, Ing. Božena Marcinová, Anna Kokoškova,

Ing. Adela Putnocká, Ing. Marta Hudáková

2. předsedu a cleno v komisie kultury
předseda: Mgr. Peter Germuška
cleno via: Mgr. Irena Kasalová DiS. art., Mgr. Martina Germušková, Mgr. Natalia

Maťašová, Mgr. Maria Koščová, Mgr. Magdaléna Vercimáková,
Be. Jakub Bohatá

3. předsedu a členov komisie školstva, mládeže, sportu
předseda: Ing. Igor Revay
členovia: RNDr. Pavol Petrovský, PaedDr. Marcela Kertysová, Mgr. Eduard Skone,

Ing. Miroslav Bohatá, Be. Pavol Leško, Mgr. Tomáš Tverďák,
Ing. František Varga

4. předsedu a členov komisie zdravotnej, sociálnej, priestupkov a veřejného poriadku
předseda: Ing. JozefPribula
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KY-216/2022/OcU-4 Kapušany, 23 .11. 2022
UZNESENIA OcZ

Obecné zastupitePstvo Kapušanoch
na svojom ustanovujúcom zasadnutí dna 23.11.2022

přijímá tíeto uznesenia:

členovia: Ing. Andrej Lapoš, Be. Iveta Vojteková, Mgr. Lucia Marcinová,
Anton Mathia, Be. Martina Havrillová, Anton Ondis

5. předsedu a členov komisie výstavby a ochrany životného prostredia
předseda: JozefBača
členovia: Radoslav Namešpetra, Peter Husovský, Ing. Eudmila Maňkošová,

Ing. Ján Antal, Eubomír Marcin

6. předsedu a členov komisie pře ochranu veřejného zaujmu při výkone funkcií veřejných
funkcionárov

předseda: Peter Husovský
členovia: Ing. Igor Revay, RNDr. Pavol Petrova!

V Kapušanoch, dna 23.11. 2022
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AfÁ9 lán Zemčák
Síarosta obce

• Uznesenie č. 8/1/2022

Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch určuje
v súlade so zákonem NR SR č. 253/1994 Z. z. opravnám postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znění neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším
obecným zastupitel'stvom najneskór 90 dní před voFbami mesačný plat starostu Ing. Jánovi
Zemčákovi ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca vnárodnom hospodárstve
vyčíslené! na základe údajov Statistického úřadu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendámy rok a 2,20-násobku.

V Kapušanoch, dna 23.11. 2022
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ig. Ján Zemčák
starosta obce

• Uznesenie č. 9/1/2022

Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch v súlade so Statútom neziskové] organizácie Kapušany
pre všetkých, n.o. berie na vedomie
zánik členstva v správnej radě p. Smetanko věj a p. Hamarovej.

V Kapušanoch, dna 23.11. 2022
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C fw^ !;. Ján Zemčák
starosta obce
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KY-216/2022/OcU-4 Kapušany, 23 . 11. 2022
UZNESENIA OcZ

Obecné zastupitePstvo Kapušanoch
na svojom ustanovujúcom zasadnutí dna 23.11.2022

přijímá tieto uznesenia:

• Uznesenie č. 10/1/2022

Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch schval'uje
nových členov správnej rady Kapušany pře všetkých, n.o. p. Renátu Maňkošovú a Mgr. Petra
Germušku.

V Kapušanoch, dna 23.11. 2022

4-
o
03
% y
o iw?^ Ing. Ján Zemčák

starosta obce

Vyvěšené a zveřejněné:

V Kapušanoch, 24. 11.2022

Zapísal/a: Mgr. Magdaléna Verčimáknvá

měno a priezvisko, podpis
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