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Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

konaného dňa 26. 01. 2023 o 16:00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ v Kapušanoch 

  KY-30/2022/OcU-5 

Dátum konania:   26. 1. 2023 

Začiatok rokovania:   16:00 hod. 

Miesto rokovania:  zasadacia miestnosť OcÚ Kapušany 

Rokovanie OcZ:  1/2023 

Prítomní:   Ing. Ján Zemčák, starosta obce 

    Ing. Jozef Pribula, zástupca starostu obce – ospravedlnil sa 

    Jozef Bača 

Mgr. Peter Germuška 

    Peter Husovský – ospravedlnil sa 

Mgr. Irena Kasalová, Dis. art.  

Renáta Maňkošová 

    Radoslav Namešpetra 

RNDr. Pavol Petrovský, vopred avizoval neskorší príchod na 

zasadnutie, čas príchodu: 17:00 hod. 

    Ing. Igor Revay  

    Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce 

    Mgr. Magdaléna Verčimáková, zapisovateľka 

prítomní občania: p. Stanislav Prokop, p. Anton Raďak, odchod: 

18:00 hod. 

 

 

Zverejnený program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice/ 

3. Schválenie zverejneného programu 

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 15. 12. 2023 

5. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia obce Kapušany č. 1/2023 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa 

a žiaka školského zariadenia 

6. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia obce Kapušany č. 2/2023 o poplatkoch za 

úkony a služby poskytované Obecným úradom v Kapušanoch 

7. Návrh Dodatku č. 1/2023 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kapušany č. 2/2021, 

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce  Kapušany 

8. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných starostom obce Kapušany za rok 

2022 

9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 obce Kapušany 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kapušany za rok 2022 

11. Pridelenie dotácií organizáciám z rozpočtu Obce Kapušany na rok 2023 

12. Žiadosti 

a) Žiadosť o predĺženie platnosti  nájomnej zmluvy  v 18 b.j.  na ulici Záhradná 

655/12 v Kapušanoch 

b) Žiadosť o predĺženie platnosti  nájomnej zmluvy  v BNŠ  na ulici Pri trati 

v Kapušanoch 

c) Žiadosť o poskytnutie príspevku na prevádzku zariadenia ADM, n.o., Kellerova 8, 

085 01 Bardejov 

d) Žiadosť Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. o riešenie zvýšených nákladov na 

prevádzku ambulancií v zdravotnom stredisku 
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e) Žiadosť o doplnenie verejného osvetlenia ul. Urbárska a Severná 

13. Rôzne 

a) Finančná analýza verejného osvetlenia v obci Kapušany 

b) Stanovenie termínu 18. ročníka Kapušianskych folklórnych dní 

14. Slovo občana 17:30 hod. – 18:00 hod.  

15. Záver   

 

K bodu 1 Otvorenie 

 

Pán starosta privítal všetkých prítomných na rokovaní OcZ. Konštatoval, že na úvod rokovania 

je prítomných 6 poslancov, OcZ je uznášaniaschopné. Na rokovaní sú  neprítomní vopred 

ospravedlnení poslanci p. Husovský a p. Pribula. P. Petrovský avizoval vopred neskorší príchod 

na zasadnutie. 

 

 

K bodu 2 Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice 

 

Do návrhovej komisie p. starosta navrhol: Mgr. Petra Germušku, za overovateľov 

zápisnice: Ing. Igora Revaya a Mgr. Irenu Kasalovú, Dis. art.  

 

●  Uznesenie č. 39/1/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 

• schvaľuje návrhovú komisiu:   Mgr. Peter Germuška  

  

• určuje za overovateľov zápisnice:  Mgr. Irena Kasalová, Dis.art. 

      Ing. Igor Revay  

                                                                                 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 Bača, Germuška, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 3 Schválenie zverejneného programu 

 

Starosta obce prítomných oboznámil so zverejneným programom. Prítomní poslanci program 

nepripomienkovali a pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 40/1/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje zverejnený program rokovania. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 Bača, Germuška, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 15. 12. 2022  

 

Starosta obce konštatoval, že na ustanovujúcom zasadnutí OcZ  dňa 15. 12. 2022 bolo celkovo 

prijatých 28 uznesení, všetky boli splnené.  Poslanci pristúpili k hlasovaniu. 
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●  Uznesenie č. 41/1/2023 

 

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

Obecného zastupiteľstva obce Kapušany konaného dňa 15. 12. 2022. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 Bača, Germuška, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Revay 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 5 Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia obce Kapušany č. 1/2023 o určení 

výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo 

dieťa a žiaka školského zariadenia 

 

Starosta obce - Návrh VZN bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým na úradnej 

tabuli,  na internetovej stránke obce a na CUET (centrálna úradná elektronická tabuľa).  

K zverejnenému návrhu nebola doručená žiadna pripomienka. 

Materiály predkladané na dnešnom zasadnutí OcZ - 2 návrhy VZN a 1 návrh dodatku VZN, 

boli prerokované na zasadnutí Komisie finančnej, správy majetku a spolupráce s podnikateľmi, 

ktorá odporúča poslancom uzniesť sa na návrhu VZN. 

Návrh VZN č. 1/2023 bol pripravovaný v súlade s platnou legislatívou SR, ktorá ukladá 

povinnosť obciam prijať takéto všeobecne záväzné nariadenie na príslušný kalendárny rok.  

Ministerstvo financií SR zverejnilo dňa 23. 12. 2022 materiál Východiskové štatistické údaje a 

podiel obcí/ mesta na výnose DPFO pre rok 2023 v ktorom je vypočítaný jednotkový koeficient 

107,54 EUR. Z koeficientu výnosu DPFO sa zároveň počíta jednotkový koeficient, na základe 

ktorého sme stanovili výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka. 

Diskusia k téme bola neprebehla, poslanci pristúpili k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 42/1/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch  sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce 

Kapušany č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 Bača, Germuška, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 6 Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia obce Kapušany č. 2/2023 o poplatkoch 

za úkony a služby poskytované Obecným úradom v Kapušanoch 

 

Starosta obce - návrh VZN č. 2/2023 bol zverejnený obvyklým spôsobom. V spolupráci 

s predkladateľkou návrhu Bc. Ivetou Vojtekovou sme pristúpili k úprave cien v súvislosti 

s rastúcimi cenami energií. Starosta obce oboznámil prítomných so zapracovanými zmenami: 

Mení sa § 2 Sadzobník poplatkov bod 1. Poplatky za potvrdenia a stanoviská, písm. g) poplatok 

za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa z  3 EUR  na 1,20 EUR (poplatok sa mení 

z dôvodu nakúpenia z pôvodných náhradných kovových evidenčných známok 3,00 EUR/kus 

na nákup náhradných plastových evidenčných známok 1,20 EUR/kus). 
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Mení sa § 2 Sadzobník poplatkov bod 6. Poplatok za prenájom nebytových priestorov obecného 

úradu, písm. a) prenájom zasadačky obecného úradu pre občanov obce z  10,00 EUR/deň na 

20,00 EUR/deň 

a) prenájom zasadačky obecného úradu pre cudzích občanov z 20,00 EUR/deň na 30,00 

EUR/deň 

b) prenájom sobášnej siene pre občanov obce z 20,00 EUR/deň na 25,00 EUR/deň 

c) prenájom sobášnej siene pre cudzích občanov obce z 40,00 EUR/deň na 45,00 EUR/deň 

d) prenájom futbalového ihriska pre cudzie subjekty neobyvateľmi obce z 20,00 EUR/deň na 

     25,00  EUR/deň 

Mení sa § 2 Sadzobník poplatkov bod 7. Poplatky za prenájom sály kultúrneho domu, písm.  

a) prenájom na predajné a iné zárobkové akcie z 80,00 EUR/deň na 100,00 EUR/deň, písm. 

b) prenájom pre občanov obce z 30,00 EUR/deň na 40,00 EUR/deň 

Dopĺňa sa  § 2 Sadzobník poplatkov bod 8. Poplatky za prenájom salónika kultúrneho domu:  

a) prenájom na predajné a iné zárobkové akcie    70,00 EUR/deň 

b) prenájom pre občanov obce      20,00 EUR/deň 

c) prenájom pre cudzích občanov      35,00 EUR/deň 

 

Pokračoval starosta obce: do VZN č. 2/2023 bude zapracovaná aj zmena v § 2 Sadzobník 

poplatkov, bod 1 písm. e) osvedčovanie podpisu na listine alebo na jej rovnopise , za každý 

podpis – urýchlené vybavenie z pôvodnej sumy 2,00 EUR na 3,00 EUR. Poslanci pristúpili 

k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 43/1/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch  sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce 

Kapušany č. 2/2023 o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom v 

Kapušanoch. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 Bača, Germuška, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 7 Návrh Dodatku č. 1/2023 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kapušany č. 

2/2021, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce  Kapušany 

 

Starosta obce - návrh Dodatku č. 1/2023 k VZN č. 2/2021 bol zverejnený obvyklým 

spôsobom. V spolupráci s predkladateľkou návrhu Bc. Ivetou Vojtekovou sme pristúpili 

k úprave cien Článku 21 Cenník služieb v súvislosti s rastúcimi cenami energií. Dochádza 

k úprave/zvýšeniu cien v bode b) použitie chladiaceho zariadenia – deň (aj započatý)   

z pôvodnej sumy 10,00 EUR na 15.00 EUR za poskytnutú službu. V súvislosti s predkladaným 

VZN navrhujem, aby boli sumy poplatkov končiace na eurocenty zaokrúhlené na celé EUR. 

Ďalej Vás poprosím o stanovisko k poplatkom za výkop hrobov – či je doposiaľ stanovená suma 

za výkopy hrobov dostatočná. Ide o fyzicky náročnú prácu, ktorú vykonávajú 

muži/zamestnanci  referátu údržby a opráv OcÚ.  Diskusia k téme: 

P. Bača – kto zabezpečuje výkop amerických hrobov? Starosta obce –  posledné výkopy už boli 

realizované v réžii obce. Pohrebná služba p.  Medeka výkopy amerických hrobov v nedávnej 

minulosti realizovala za drahší poplatok, keďže sa výkopy realizovali menším bagrom.  

P. Revay – koľko výkopov ročne realizujú  naši pracovníci a koľkí pracujú na výkope 1 

hrobového miesta? Starosta obce – presné štatistiky nemám v tejto chvíli k dispozícii, výkopy 

sa realizujú ručne. Často sa stáva, že vykopaný hrob sa zavalí a je ho potrebné znova upravovať. 
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Ide o celodennú prácu, ktorú nemôže vykonávať 1 pracovník samostatne, sú vždy prítomní min. 

dvaja i z dôvodu bezpečnosti pri práci. Zvýšenie cien o sumu 10,00 EUR za výkop považujem 

za primerané. Všetci prítomní poslanci súhlasili so zapracovaním týchto zmien do 

predkladaného VZN č. 2/2023. 

 

●  Uznesenie č. 44/1/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch  sa uznáša na Dodatku č. 1/2023 k Všeobecne záväznom 

nariadení obce Kapušany č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska 

obce Kapušany po zapracovaní zmien. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 Bača, Germuška, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 8 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných starostom obce Kapušany 

za rok 2022 

 

Starosta obce – predkladané úpravy Rozpočtu obce za rok 2022 sa realizovali z dôvodu, 

aby sa položky pred účtovnou uzávierkou čo najviac približovali k reálnemu čerpaniu rozpočtu 

za uplynulý kalendárny rok. Realizoval sa presun medzi jednotlivými položkami bežných 

výdavkov, pričom sa nemenila ich celková výška. O vykonaných zmenách mám povinnosť 

informovať poslancov OcZ. 

Hlavný kontrolór obce – do 5 000,00 EUR môže zmeny vykonávať starosta obce. Opäť 

pripomínam, že rozpočet obce je plánom, zákon o rozpočtových pravidlách realizovanú zmenu 

umožňuje.  

 

●  Uznesenie č. 45/1/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach 

vykonaných starostom obce Kapušany za rok 2022. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 Bača, Germuška, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 9 Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 obce Kapušany 

 

Starosta obce konštatoval, že poslancom bola zaslaná prehľadná tabuľka, ktorá obsahuje 

rozpočet na r. 2023, návrh na zmenu a rozpočet po zmene. Dochádza k úprave  v príjmovej 

časti v položke terénna sociálna práca (predĺženie projektu cez ÚPSVaR pracovníka p. Godlu) 

a v časti Daň zo závislej činnosti, kde došlo k navýšeniu o 131 514,00 EUR. Vieme však, aké 

nové náklady vznikajú obci v súvislosti s prudkým  nárastom cien energií. Doručené faktúry za 

energie poukazujú na nedoplatky na energiách v budovách zdravotného strediska, ihriska, 

kultúrneho domu. Reakcia p. Raďaka – nedoplatky na ihrisku boli z časti spôsobené aj oslavou 

95. výročia futbalu v obci a tiež sa uskutočnili hasičské súťaže. 

Starosta obce - k navýšeniu došlo vo výdavkovej časti v týchto položkách: 

- Príspevok do doplnkových dôchodkových spol. o sumu 2 000,00 EUR (príspevok 

zamestnávateľa do DDS nebol vo výške 2 % v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa dlhodobo poukazovaný). 
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- Položka všeobecné verejné služby bola upravená o sumu 3 889,00 EUR (údržba 

obecných budov objektov a ich častí, písanie kroniky). 

- Zmenou audítora obce sme navýšili sumu za dodanú službu z 3 500,00 EUR na 3640,00 

EUR (spolupráca s audítorom p. Lažom bola k 31. 12. 2022 ukončená). 

- Položka dopravné značenie bola navýšená o sumu 2 000,00 EUR. (Predchádzajúce 

vedenie obce nechalo spracovať dokument Aktualizácia dopravného značenia v obci 

Kapušany, ktorý je schválený príslušnými orgánmi. Ihneď, ako to počasie dovolí 

pristúpime k I. etape realizácie úpravy dopravného značenia v obci. Vodorovným 

dopravným značením sa vyrieši napr. zložitá dopravná situácia pri predajni Milk Agro 

– neprehľadné odbočovanie z ul. Púchovská na ul. Hlavná). 

- Položka rozvoj obce bol navýšený o sumu 1 101,00 EUR (časť tvoria zvýšené náklady 

na plyn, elektrickú energiu a vodu obecných budov, 4 500,00 EUR je určených na 

pokračovanie projektu terénna sociálna práca). 

- Položka verejné osvetlenie bola navýšená o sumu 25 000,00 EUR z dôvodu skokového 

nárastu cien za dodanie el. energie. 

- Položka kultúrny dom navýšená o sumu 4 780,00 (pokrytie nárastu cien energií obecnej 

budovy). 

- Položka Údržba miestneho rozhlasu bola navýšená o 1 000,00 EUR. Službu v tejto 

oblasti pre našu obec poskytuje spoločnosť Empemont, s.r.o. V tejto veci sa uskutočnilo 

pracovné stretnutie. Prax okolitých obcí nám dáva za príklad skutočnosť, že viaceré 

obce pristupujú k riešeniu obstaraním služby priamo,  nie sprostredkovane. Oslovili sme 

spoločnosť z Demjaty p. Rákoša a dohodli sme sa na budúcej spolupráci pri zabezpečení 

servisných prác na miestnom rozhlase. Obec si zakúpi komponenty a ušetríme na 

doprave za službu, keďže spoločnosť Empemont, s.r.o. vysiela svojich technikov z ČR 

a účtuje si dopravné za 1 km 60 centov.  

- K presunu položiek dochádza aj v položke Sociálna a opatrovateľská služba. V dennom 

centre poskytujeme v súčasnosti službu výdaj stravy pre cca 40 dôchodcov, z ktorých 

iba 9 občanov potvrdilo, že by chceli navštevovať denné centrum na dennej báze. Aj 

pre takýto nízky záujem o sociálnu službu obec pristúpila k zaslaniu oznámenia 

Prešovskému samosprávnemu kraju o prerušení činnosti denného centra. Uskutočnilo 

sa verejné obstarávanie na dodávku stravy pre dôchodcov. Cena za 1 obed bude 

navýšená na 3,56 EUR, príspevok na občana je 0,70 EUR na obed. Nárast za cenu obeda 

pre občanov je platný od 01. 02. 2023. 

- Položka Originálne kompetencie/Príspevok SZUŠ sa navýši o 6 593,00 EUR. 

- Kapitálové výdavky boli celkovo navýšené o sumu 60 139,00 EUR. Rekonštrukcia 

kultúrneho domu - Zmluva s MK SR bola podpísaná, verejné obstarávanie na dodanie 

techniky ide na kontrolu. Spoločnosť, ktorá bola vysúťažená na dodanie techniky 

avizuje nárast cien o cca o 6,5 %. 

Aktualizovali sme projektantský rozpočet na dodanie stavebných prác v interiéri 

kultúrneho domu potrebný k vyhláseniu súťaže. Projektant navýšil cenu rozpočtu 

o 50 000,00 EUR z dôvodu navýšenia cien materiálov. Všetky finančné prostriedky nad 

cenu v zmysle NFP sú neoprávnené a bude ich musieť znášať obec. Športový areál 

v Parku sv. Cyrila a Metoda – vyšla výzva Fondu na podporu športu (zatiaľ iba 

informácie) pri spoluúčasti obce 30 %, chceli by sme sa o tieto finančné prostriedky 

uchádzať. Podmienky a formulár výzvy nie sú k dnešnému dátumu jasné. Oprava 

strechy kultúrneho domu – navýšili sme rozpočet na realizáciu o 30 000,00 EUR, 

chceme využiť externé projektové zdroje). 

Príchod p. Petrovského na zasadnutie v čase 17:00 hod. 

Starosta obce – aktuálne sa rieši problém s parkovaním v areáli ZŠ s MŠ Kapušany. Na tvare 

miesta bol projektant, ktorý vykonal prehliadku danej lokality. Následne spracuje projektovú 
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dokumentáciu na vytvorenie nových parkovacích miest, ktoré by zlepšili súčasný stav, ktorý 

vznikol osadením parkovacej rampy v areáli školy. 

Diskusia k bodu: 

P. Revay – je už v súčasnosti stanovená cena energie za verejné osvetlenie? Starosta obce –

k 31. 12. 2022 bola ukončená dodávka energie od spoločnosti O.S.V.O. comp, a.s. Obec od 1. 

1. 2023 prešla na dodávateľa Energie 2, ktorý dodáva energie do obecných budov, podľa 

cenníka trhových cien. Oproti pôvodným cenám ide o navýšenie o 70 %.  Refundácia zo strany 

štátu do výšky 80 % nákladov  v minulom roku nie je možná, nakoľko sme nespadali do 

kategórie odberateľov s cenou nad 200,00 EUR za MWh. Výzva na tento rok  zatiaľ nebola 

zverejnená. 

P. Revay – chcem sa informovať vo veci navýšenia platieb za plyn ihriska a zdravotného 

strediska.  Je cena plynu dohodnutá na celý rok 2023? Ide o navýšenie len z dôvodu 

nedoplatkov? Starosta obce – áno, cena je na rok 2023 zazmluvnená. 

P. Namešpetra – pri realizácii opravy strechy kultúrneho domu by došlo ku kompletnej 

výmene? Starosta obce  - ak by sme boli úspešný pri podaní projektu na realizáciu opravy 

strechy, náklady by boli plne refundované. Presnú sumu strechy budeme vedieť na základe 

výsledku verejného obstarávania. 

P. Revay – pripomínam, že aktuálne čerpaný úver z VÚB banky je podmienený konkrétnymi 

investičnými akciami. Starosta obce – podmienky úveru obce som prerokoval                                                       

s pracovníkom VÚB, zmeny sú možné. Obec má ohlasovaciu povinnosť pri zmene investícií 

zadefinovaných v rámci zmluvy. 

P. Germuška – kedy by sa malo začať s rekonštrukciou ul. Cintorínska po výstavbe kanalizácie? 

Starosta obce – bude spustená výzva na obstaranie dodávateľa, projekt je spracovaný, potrebné 

je vydať stavebné povolenie. 

Diskusia bola ukončená, poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 46/1/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2023 obce Kapušany. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 Bača, Germuška, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Petrovský, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 10 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kapušany za rok 2022 

 

Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorý je predkladateľom správy. Ten 

prítomných informoval o predkladanom dokumente. Hlavný kontrolór informoval prítomných 

predovšetkým o vývoji výberu dani z nehnuteľnosti. Konštatoval, že za rok 2022 je lepší výber 

poplatkov, ako v predchádzajúcich rokoch. Ukazuje sa, že pravidelné sledovanie a kontrola 

prináša  poriadok  a tým aj zvýšený výber. Dotkol sa aj pravidelne realizovaných kontrol ZŠ 

s MŠ Kapušany. V spolupráci s p. Maňkošovou sme sa venovali oblasti zaradenia učiteľov 

školy do tarifných tried. V oblasti vývoja výberu dani z nehnuteľnosti a poplatkov za 

komunálny odpad kontrolór konštatoval, že táto činnosť má priaznivý vývoj. Uviedol, že  výber 

dane z nehnuteľnosti a výber poplatkov za komunálny odpad  je potrebné naďalej pravidelne 

sledovať a zefektívniť pravidelnou kontrolou a zasielaním upomienok a výziev na úhradu.  

V mesiaci december 2022 bolo vypracované stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023 

a k viacročnému rozpočtu obce. Diskusia k téme neprebehla, poslanci pristúpili k hlasovaniu: 

●  Uznesenie č. 47/1/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kapušany za rok 2022. 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 Bača, Germuška, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Petrovský, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 11 Pridelenie dotácií organizáciám z rozpočtu Obce Kapušany na rok 2023 

 

Starosta obce uviedol, že poslancom boli žiadosti jednotlivých organizácií zaslané 

k preštudovaniu. Problematiku prerokovala na svojom zasadnutí Komisia finančná, správy 

majetku a spolupráce s podnikateľmi. Komisia  posúdila predložené vyúčtovania jednotlivých 

žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce za rok 2022. Po posúdení komisia skonštatovala, že 

vyúčtovanie dotácií z rozpočtu obce bolo v súlade s článkom 4 VZN č. 1/2017 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Vyúčtovania predložili do stanoveného termínu všetci 

okrem žiadateľky Mgr. Jany Tomko Ferenčíkovej, ktorej dotácia bola  poskytnutá z balíka 

dotácií Kapušany pre všetkých, n.o. CD , na ktoré požadovala dotáciu bude vydané až v r. 2023. 

Z uvedeného dôvodu bola poberateľka dotácie vyzvaná na vrátenie pridelenej dotácie za rok 

2022 v plnej výške.   

Organizáciám, ktoré predložili svoje žiadosti navrhla komisia prideliť dotácie na rok 2023 

takto: 

 

Žiadosti o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kapušany v roku 2023 
 

  

Žiadateľ Žiadosť 2023 

Návrh na 

pridelenie 

FS Kapušančan 3 500,00 € 3 500,00 € 

Mládežnícke futbalové centrum Kapušany 3 000,00 € 1 200,00 € 

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov 1 100,00 € 1 000,00 € 

OŠK Kapušany 13 150,00 € 6 500,00 € 

Rímskokatolícka farnosť sv. Martina 1 700,00 € 1 500,00 € 

Občianske združenie KAPYŠKO 1 800,00 € 800,00 € 

Záchranná služba Rayman Rescue 933,00 € 500,00 € 

DHZ Kapušany 2 650,00 € 2 150,00 € 

SPOLU poskytnuté dotácie obec 27 833,00 € 17 150,00 € 

   

    

  

Žiadateľ Žiadosť 2023 

Návrh na 

pridelenie 

Kapušany pre všetkých, n.o. 3 000,00 € 3 000,00 € 

Cirkevný spevácky zbor ALELUJA v Kapušanoch 1 200,00 €       950,00 € 

Klub seniorov Kapušany 1 500,00 € 1 300,00 € 

MSS Kapušanske richtaroše 2 150,00 € 1 500,00 € 

MSS Glória 1 500,00 € 1 100,00 € 

SPOLU poskytnuté dotácie Kapušany pre všetkých, n.o. 9 350,00 €         7 850,00 € 
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SPOLU POSKYTNUTÉ  DOTÁCIE 2022 37 183,00 € 25 000,00 € 

 

Diskusia k téme: 

P. Revay predniesol návrh, aby sa dotácie pre organizácie Aleluja a Glória rozdelili spravodlivo 

na sumu 1 000,00 EUR pre žiadateľa, navýšenie dotácie o 50,00 EUR navrhol pre Klub 

seniorov Kapušany. 

Ďalej uviedol, že na včerajšom zasadnutí Komisie školstva, mládeže a športu, ktorej je 

predsedom, bola prerokovaná výška pridelenia dotácií pre OŠK a ostatné organizácie. 

Navrhovaná suma dotácie pre OŠK 6 500,00 EUR by postačovala iba na chod futbalového 

klubu pri OŠK. Futbalový klub reálne potrebuje na svoju ročnú činnosť vyššie uvedenú sumu. 

Ďalšie navýšenie dotácie je potrebné hlavne z dôvodu činnosti Športovej akadémie mládeže, 

ktorá vykonáva svoju činnosť pod OŠK a v spolupráci so ZŠ s MŠ Kapušany organizuje 

športové krúžky pre mládež, ktoré aktuálne navštevuje spolu 110 detí.  

K žiadosti o dotáciu MFC: p. Revay zdôvodnil, prečo činnosť MFC duplicitne zastrešuje 

mládež pod ďalšou futbalovou organizáciou a uviedol, že pre našu obec je činnosť 2 organizácií 

zastrešujúcich futbal bezpredmetná. Manažéri MFC prestupujú pod OŠK, p. Masrnovi bolo 

navrhnuté angažovať sa v OŠK. P. Revay navrhol znížiť dotáciu pre MFC na 0,00 EUR. 

Rovnako navrhol neprideliť dotáciu Kapyšku, o.z. nakoľko suma, ktorú požadujú pokrýva časť 

nákladov na vybudovanie základov pod vonkajšiu učebňu. Jedná sa o kapitálový výdavok, 

ktorý by sa nemal pokrývať z tejto dotácie. Je potrebné naň hľadať iné zdroje financovania.  

Taktiež uviedol, že nepovažuje za správny postup schváliť dotáciu na vybudovanie základov 

stavby, o ktorej nevieme ako má presne vyzerať a koľko bude stáť. P. Revay navrhol pozvať 

zástupcov Kapyška, o.z. na OcZ, aby svoj návrh danej vonkajšej učebne odprezentovali. 

Pokračoval p. Revay - žiadateľ Rayman Rescue, ktorý požadoval dotáciu na nákup cvičného 

defibrilátora, so zámerom využitia na edukáciu obyvateľov pri organizovaní obecných podujatí. 

P. Revay uviedol, že cvičný defibrilátor by bolo vhodnejšie zakúpiť z obecných zdrojov cez 

neziskovú organizáciu Kapušany pre všetkých, n.o. V takom prípade by defibrilátor mohla obec 

kedykoľvek využiť na svojich podujatiach a nebola by tak závislá na jednom subjekte, ktorý by 

tento defibrilátor vlastnil.  

Záver: návrh p. Revaya upravil sumu dotácie na rok 2023 pre OŠK na  9 000,00 EUR s tým, že 

dotácia by nebola pridelená žiadateľom MFC, Kapyško, o.z. a Rayman Rescue. 

 

Hlasovanie poslancov za pôvodný návrh podľa návrhu finančnej komisie:  

ZA 3 - Bača, Kasalová, Maňkošová 

Návrh Ing. Revaya:  

ZA 5 – Petrovský, Namešpetra, Germuška, Bača, Revay 

Schválený bol predkladaný návrh Ing. Revaya. 

 

Poslanci pristúpili k hlasovaniu za uznesnie: 

●  Uznesenie č. 48/1/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje: 

• FS Kapušančan dotáciu z rozpočtu Obce Kapušany na rok 2023 vo výške 3 500,00 € 

• Mládežnícke futbalové centrum Kapušany dotáciu z rozpočtu Obce Kapušany na rok 2023 

vo výške 0 € 

• Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov dotáciu z rozpočtu Obce Kapušany na rok 

2023 vo výške 1 000,00 € 

• OŠK Kapušany dotáciu z rozpočtu Obce Kapušany na rok 2023 vo výške 9 000,00 € 

• Rímskokatolícka farnosť sv. Martina Kapušany dotáciu z rozpočtu Obce Kapušany na rok 

2023  vo výške 1 500,00 € 
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• Občianske združenie KAPYŠKO dotáciu z rozpočtu Obce Kapušany na rok 2023  vo výške 

0,00 € 

• Záchranná služba Rayman Rescue dotáciu z rozpočtu Obce Kapušany na rok 2023  vo výške 

0,00 € 

• DHZ Kapušany dotáciu z rozpočtu Obce Kapušany na rok 2023  vo výške 2 150,00 € 

 

• Kapušany pre všetkých, n.o. celkovú dotáciu z rozpočtu Obce Kapušany na rok 2023 vo 

výške 7 850,00 €, z toho žiadateľom: 

• Kapušany pre všetkých, n. o.  3 000,00 € 

• Cirkevný spevácky zbor ALELUJA v Kapušanoch vo výške 1 000,00 € 

• Klub seniorov Kapušany vo výške 1 350,00 € 

• MSS Kapušanske richtaroše vo výške 1 500,00 € 

• MSS GLÓRIA vo výške 1 000,00 € 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 Bača, Germuška, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Petrovský, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu 12 Žiadosti 

 

a) Žiadosť o predĺženie platnosti  nájomnej zmluvy  v 18 b.j.  na ulici Záhradná 

655/12 v Kapušanoch 

Starosta obce – žiadateľ splnil stanovené podmienky predĺženia platnosti nájomnej zmluvy. 

Poslanci pristúpili k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 49/1/2023 

Obecné  zastupiteľstvo  v Kapušanoch súhlasí s predĺžením platnosti  nájomnej zmluvy  v 18 

b.j.  v obci  Kapušany na dobu určitú 3 roky s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy 

o nájme bytu  pre  pána Petra Voľanského od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2026. 

V Kapušanoch, dňa 26. 1. 2023 

 

        

ZA: 7 Bača, Germuška, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Petrovský, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

b) Žiadosť o predĺženie platnosti  nájomnej zmluvy  v BNŠ  na ulici Pri trati 

v Kapušanoch 

 

Starosta obce - ide o pokračovanie problematiky 1 nájomníka BNŠ p. Romana Hricka. Na 

poslednom OcZ sme mu schválili nájom na 1 mesiac s tým, aby sme ho motivovali vyplatiť 

podĺžnosti. K dnešnému dňu uhradil p. Hricko 1 mesačný nájom, a tak výška jeho dlhu nebola 

výrazne krátená. Nechávam priestor na diskusiu k téme: 

 

Diskusia: 

P. Germuška – ak mu nájom nepredĺžime, obec bude musieť znášať celý dlh, ktorý po p. 

Hrickovi vznikol. Navrhujem predĺžiť nájomnú zmluvu do apríla 2023 a aktívne s nájomníkom 
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pracovať. Ostatní prítomní poslanci s návrhom súhlasili. Po krátkej diskusii k téme poslanci 

pristúpili k hlasovaniu s tým, že z návrhu uznesenia bude vyškrtnutý dodatok „s možnosťou 

opakovaného predĺženie nájmu“ z dôvodu, aby bolo dlžníkovi jasné, že v prípade nevyrovnania 

pozdĺžnosti voči obci bude z bytu deložovaný. 

 

●  Uznesenie č. 50/1/2023 

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

Kapušany na dobu určitú 3 mesiacov zmluvy o nájme bytu pre pána Romana Hricka, od 01. 02. 

2023 do 30. 04. 2023. 

        

ZA: 7 Bača, Germuška, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Petrovský, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

c) Žiadosť o poskytnutie príspevku na prevádzku zariadenia ADM, n.o., 

Kellerova8, 085 01 Bardejov 

 

Starosta obce – žiadosť navrhujem schváliť vo výške ostatných žiadateľov/zariadení sociálnej 

opatery. Poslanci pristúpili k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č. 51/1/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo 

výške  118,33 €  na prevádzku zariadenia pre seniorov žiadateľovi ADM  n. o., Kellerova 8, 

085 01 Bardejov v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách   a o zmene  a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon  v znení neskorších 

predpisov, §75,  bod 12. 

 

ZA: 7 Bača, Germuška, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Petrovský, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

d) Žiadosť Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. o riešenie zvýšených nákladov na 

prevádzku ambulancií v zdravotnom stredisku 

 

Starosta obce – v súvislosti s prichádzajúcimi vyúčtovaniami za energie obecných budov, teda 

aj zdravotného strediska, som pristúpil k zvolaniu pracovného stretnutia 

nájomcov/zdravotníckych ambulancií. Na stretnutí sa zúčastnil MUDr. Havrilla, MUDr. 

Hromjaková, MUDr. Gáborová a Mgr. Gajdošíková, riaditeľka ILB Polikliniky Giraltovce, 

s.r.o. Na stretnutí za účasti Bc. Vojtekovej, správkyne obecných budov, som sa ako štatutár 

obce snažil prítomným ozrejmiť aktuálnu situáciu s vývinom cien energií. Obec navrhla 

nájomcom navýšiť si zálohy za elektrickú energiu, čím by sa predišlo nedoplatkom. Veľmi 

aktívne sa do diskusie zapájala predovšetkým p. Gajdošíková, ktorá uviedla, že očakávala, že 

obec prichádza s ponukou a s východiskom, ako utiahnuť zvyšujúce náklady na prevádzku 

jednotlivých lekárskych ambulancií. Apelovala na obec, aby sme si žiadali refundáciu od štátu 

(čo nie je momentálne možné).  ILB Poliklinika Giraltovce, s.r.o. doručila dňa 16. 01. 2023 

obci list, v ktorom žiada o úľavu na nájomnom, prípadne realizáciu opatrení, ktoré by 

ambulancie finančne nezaťažili. V liste je uvedené, že ak ambulancie nepokryjú výdavky, lekári 

môžu pristúpiť k spoplatňovaniu služieb, alebo aj k zatvoreniu ambulancií. Svoj podpis pripojili 

aj ostatní lekári (okrem nájomcov Rayman Rescue).  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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Dnes bola Poliklinike Giraltovce z obce odoslaná výzva č. 3 na úhradu 4 mesiacov pozdĺžnosti 

na nájomnom a energiách. Od p. riaditeľky máme ústny prísľub, že poliklinika zmluvne 

ošetrené pohľadávky voči obci vyplatí do konca januára. Obec už ILB Poliklinike Giraltovce 

poskytla stimul pri zriadení ambulancií formou odpustenia nájmu za tri mesiace, zároveň 

investovala do opravy priestorov týchto ambulancií. Náklady za energie znáša i obec za 

nevyužité priestory zdravotného strediska.  

P. Revay si vyžiadal presné sumy nájomného a záloh za energie gynekologickej ambulancie 

a ambulancie všeobecného lekára. Starosta obce - momentálne je mesačná výška platieb za el. 

energiu 25,00 € pre všetkých nájomcov.  

Hl. kontrolór – navrhujem nereagovať v tejto chvíli konkrétnou úľavou. Je možné, že štát bude 

refundovať zvyšujúce sa  náklady.  

 

Diskusia bola ukončená. 

 

e) Žiadosť o doplnenie verejného osvetlenia ul. Urbárska a Severná 

 

Starosta obce – žiadosť doručila obci obyvateľka ul. Severná p. Čarnogurská. Rovnaká žiadosť 

bola obci adresovaná 23. 9. 2022, v tom čase OcZ prijalo Uznesenie č. 104/2022, ktorým 

žiadosť zobrala na vedomie. OcZ vtedy konštatovalo, že z dôvodu prípravy stavebnej uzávery 

lokality nie je ďalšia výstavba možná. Je pochopiteľné, že všetci občania, ktorí na spomínaných 

uliciach žijú, chcú mať rovnaké podmienky na život ako ostatní obyvatelia obce. Lokalita sa 

nachádza pod lesom, je tam tma a je to naozaj nebezpečné. Dôkladne som preskúmal všetky 

podklady doručené obci v súvislosti so svahovými deformáciami lokality, včera som sa stretol 

s geologičkou spoločnosti Geo Slovakia, s.r.o., ktorá sa podieľa na rekonštrukcii a výstavbe 

monitorovacích vrtov. Aj ona považuje rozšírenie siete verejného osvetlenia lokality za min. 

zásah, ktorý by nemal väčší vplyv na svahové deformácie.  Z dôvodu, že zatiaľ nie je v lokalite 

vyhlásená stavebná uzávera navrhujem vypracovať projektovú dokumentáciu na realizáciu 

a uvidíme, či bude v možnostiach obce pristúpiť k realizácii.  

Diskusia: 

P. Revay – chcem upozorniť na kvalitu miestnych komunikácií lokality. V prípade, že by sa 

realizovala stavba rozšírenia verejného osvetlenia ul. Urbárska a Severná, čo s miestnymi 

komunikáciami?  Mohli by sme súbežne opraviť a vyasfaltovať aj tie. 

P. Petrovský – alternatívou voči klasickej výstavbe stĺpov verejného osvetlenia by mohli byť 

lampy na solárnu energiu, tie by nevyžadovali tak rozsiahly zásah do územia. Starosta obce – 

môžem to prekonzultovať s projektantom. Poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 52/1/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch poveruje starostu obce vypracovaním projektovej 

dokumentácie na doplnenie verejného osvetlenia ul. Urbárska a Severná. 

 

       

ZA: 7 Bača, Germuška, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Petrovský, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 13 Rôzne 

a) Finančná analýza verejného osvetlenia v obci Kapušany 
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Starosta obce – obec preskúmala ponuku na  výmenu svietidiel verejného osvetlenia zo 

sodíkového na solárne. Ide o investíciu v objeme cca 150 000,00 EUR. Deklarovaná návratnosť 

je okolo 4 rokov, ak by sa čerpal bankový úver, alebo vybral dodávateľ stavby, ktorý by stavbu 

financoval. Samotné LED osvetlenie prináša úsporu na verejnom osvetlení okolo 60-65 %.  

Zúčastnil som sa seminára Environmentálneho fondu – aktuálne majú obce možnosť čerpania 

úveru s fixáciou 0,1 % na obdobie až 20 rokov. Ide o bežný úver, ktorý nezapadá do úverového 

zaťaženia obce. Investícia by sa mohla vrátiť do 4 rokov.  Terajšie náklady na verejné osvetlenie 

ročne sú vo výške cca 70 000,00 EUR. P. Germuška – pri deklarovanej úspore by sme mohli 

z ušetrenej sumy splácať poskytnutý úver, je to výhodné. Ostatní prítomní odobrili ponuku 

a súhlasili s tým, aby obec začala prípravnú etapu procesu optimalizácie verejného osvetlenia 

v obci. 

 

b)  Stanovenie termínu 18. ročníka Kapušianskych folklórnych dní 

 

Starosta obce – termín bol navrhnutý Komisiou kultúry pri OcZ po dohode so starostami 

okolitých obcí organizujúcich obdobné podujatia, aby nedošlo k ich prekrývaniu. KFD sú 

tradičným podujatím. 

 

●  Uznesenie č. 53/1/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch stanovuje termín konania Kapušianskych folklórnych dní 

2023 na 17. – 18. 06. 2023. 

 

      

ZA: 7 Bača, Germuška, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Petrovský, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu rôzne informoval starosta obce Ing. Zemčák: 

 

• Obec realizovala od r. 2019 projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 

Kapušany. V rámci projektu bol platený externý manažment. V mesiaci december 

2022  bola obci doručená Správa zo štandardnej ex-post kontroly projektu. Záverom 

správy je,  že podpisom dodatkov k zmluve o dodávke tovarov boli porušené 

podmienky verejného obstarávania. Dodatky boli uzatvorené v rokoch 2020 a 2021. 

Vplyvom vyššej moci – pandémie a meškania dodávok objednaného tovaru, ktoré 

niekto v čase zadávania zákazky nemohol predpokladať došlo k situácii, že vysúťažení 

dodávatelia, ktorí mali dodať zazmluvnené predmety zákazky, nedodali tovar 

v pôvodne určenom termíne.  Z toho dôvodu obec pristúpila k podpísaniu dodatku 

a tým im predĺžila lehotu dodania o ďalšie mesiace. Hodnotiaca komisia to vyhodnotila 

ako neprimerane dlhú dobu, čím došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní 

a vyrubila pokutu/korekciu vo výške 25 % z celkovej sumy projektu. Ide o sumu cca 

34 000,00 EUR, ktoré bude musieť obec znášať. Na zaslané závery kontroly sme 

reagovali vypracovaním podrobného návrhu na odvolanie voči rozhodnutiu, ktorý sme 

odoslali. V súčasnosti čakáme na výsledok.                         

P. Petrovský – bola v kritériách výberu na dodávateľa aj dĺžka dodania tovaru a služieb? 

Starosta obce – uvedená bola potrebná lehota na dodanie tovaru, a práve preto bolo obci 

vytknuté, že iný neúspešný dodávateľ by možno dodal tovar v termíne. V tejto chvíli 

musíme len veriť, že sa problém vyrieši v prospech obce a finančné prostriedky nebude 

potrebné vrátiť. 
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✓ Starosta obce pozval prítomných na reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční 18. 02. 2022. 

✓ Riaditeľka ZŠ s MŠ Kapušany avizovala potrebu zmeny Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 6/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kapušany (schválené 

v 12/2022). Vedúca jedálne zistila, že po prepočítaní výška príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov za poskytnutie stravy na vydané jedlo na deň pre cudzích stravníkov 

a zamestnancov školy nepokrýva reálne režijné náklady a je potrebné ich zvýšiť. Aj 

z tohto dôvodu je veľmi pravdepodobné, že OcZ zasadne mimo plánu zasadnutí. 

 

K bodu 15 Záver    

 

Starosta obce v závere zasadnutia poďakoval všetkým prítomným za účasť a v čase  20:55   hod. 

ukončil rokovanie OcZ.  

 

        ____________________ 

              Ing. Ján Zemčák 

         starosta obce Kapušany     

 

Overovatelia:     

Ing. Igor Revay      __________________ 

     

Mgr. Irena Kasalová, Dis.art.     __________________ 

     

 

Zapísala: Mgr. Magdaléna Verčimáková   __________________ 

Kapušany, 26. 01. 2023  

Príloha Prezenčná listina 

 

 

zverejnená: 10. 02. 2023 

zvesená: 25. 02. 2023 

zverejnila: Mgr. M. Verčimáková 

 


