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Zápisnica zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

konaného dňa 15. 12. 2022 o 15:00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ v Kapušanoch 

  KY-226/2022/OcU-9 

Dátum konania:   15. 12. 2022 

Začiatok rokovania:   15:00 hod. 

Miesto rokovania:  zasadacia miestnosť OcÚ Kapušany 

Rokovanie OcZ:  2/2022 

Prítomní:   Ing. Ján Zemčák, starosta obce 

    Ing. Jozef Pribula, zástupca starostu obce 

    Jozef Bača 

Mgr. Peter Germuška 

    Peter Husovský 

Mgr. Irena Kasalová, Dis. art.  

Renáta Maňkošová 

    Radoslav Namešpetra 

    RNDr. Pavol Petrovský, príchod na rokovanie v čase 15:10 hod. 

    Ing. Igor Revay  

    Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce 

Ing. Božena Marcinová, ekonómka obce opustila rokovanie 

v čase 16:10 hod. 

PaedDr. Marcela Kertysová, riaditeľka ZŠ s MŠ Kapušany, 

opustila rokovanie v čase 16:20 hod. 

    Ing. Miriam Jakšová, ekonómka ZŠ s MŠ Kapušany,  

opustila rokovanie v čase 15:45 hod. 

    Mgr. Magdaléna Verčimáková, zapisovateľka 

 

 

Zverejnený program:  

 

1. Otvorenie 

2. Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice/ 

3. Schválenie zverejneného programu 

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 23. 11. 2022 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Kapušany č. 5/2022 o miestnych daniach                         

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

Kapušany 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce Kapušany č. 6/2022 o výške príspevkov 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Kapušany       

7. Rozpočtové opatrenie č.  3/2022 ZŠ s MŠ Kapušany 

8. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 obce Kapušany 

9. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Kapušany na rok 2023 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kapušany na rok 2023 

11. Návrh Rozpočtu Obce Kapušany na rok 2023  

12. Návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 - 2025  

13. Správa nezávislého audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky 

a konsolidovanej výročnej správy k 31. 12. 2021 

14. Výročná správa obce za rok 2021 

15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kapušany na I. polrok 2023 



 

2 
 

16. Schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, stavba: Výstavba kruhovej križovatky na 

ceste II/545 Kapušany 

17. Schválenie Štatútu komisií OZ 

18.  Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku  Obecného úradu v Kapušanoch 

19. Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku Obecného úradu v Kapušanoch 

20. Žiadosti  

a) Žiadosť o predĺženie platnosti  nájomných zmlúv  v BNŠ  

b) Žiadosť o pridelenie 1 izbového obecného nájomného bytu v Kapušanoch, ulica 

Záhradná 655/12 v Kapušanoch v 18 b.j. 

c) Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému  

poskytovateľovi – Sociálny dom ANTIC n.o.  

d) Žiadosť o poskytnutie príspevku na prevádzku denného 

stacionára  žiadateľovi  ANGELO, n. o., Karpatská 6593/6,  080 01 Prešov 

e) Žiadosť o schválenie Plánu  údržby, opráv a investícií pre nebytové priestory a stavby 

na rok 2023. /BNŠ, 18 b.j a 6 b.j/ 

f) Žiadosť o zníženie predmetu nájmu /ukončenie časti nájmu v budove kultúrneho domu 

g) Žiadosť o povolenie vstupu na pozemky za účelom rekonštrukcie existujúcich 

monitorovacích vrtov a vybudovania nových vrtov 

21. Rôzne 

a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2023 

b) Pracovné obvody poslancov OcZ 

c) Delegovanie členov do rady školy za zriaďovateľa 

d) Menovanie členov krízového štábu obce 

22. Slovo občana 18:00 hod. – 18:30 hod.  

23. Záver   

 

K bodu 1 Otvorenie 

 

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

je prítomných 8 poslancov, OcZ je uznášaniaschopné. V úvode rokovania neprítomný poslanec 

Pavol Petrovský  

 

K bodu 2 Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice 

 

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

zápisnice: Ing. Jozefa Pribulu a Renátu Maňkošovú.  

 

●  Uznesenie č. 11/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 

• schvaľuje návrhovú komisiu:  Mgr. Petra Germušku    

• určuje za overovateľov zápisnice: Ing. Jozefa Pribulu, Renátu Maňkošovú 

                                                                                 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Pribula, 

Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu 3 Schválenie zverejneného programu 

 

Starosta obce prítomných oboznámil so zverejneným programom. Prítomní poslanci program 

nepripomienkovali a pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 12/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje zverejnený program rokovania. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Pribula, 

Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 23. 11.   

 

Starosta obce konštatoval, že na ustanovujúcom zasadnutí OcZ  dňa 23. 11. 2022 bolo celkovo 

prijatých 10 uznesení. Po ich prečítaní poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 13/2/2022 

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

Obecného zastupiteľstva obce Kapušany konaného dňa 23. 11. 2022. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Pribula, 

Revay 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 5 Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Kapušany č. 5/2022 o miestnych 

daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Kapušany 

 

Návrh VZN bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci na úradnej tabuli,  na internetovej 

stránke obce a na CUET (centrálna úradná elektronická tabuľa).  K zverejnenému návrhu bola 

doručená 1 pripomienka Ing. Igora Revaya, ktorý navrhol: 

V časti VIII. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady §51 Zníženie poplatku, 

bod 1,  

odsek a): Pôvodný návrh je znížiť poplatok poplatníkovi o 1,00 EUR ak ním vyprodukovaný 

zmesový netriedený odpad bude od 51 – 75 % priemernej hodnoty vyprodukovaného odpadu 

za predchádzajúci kalendárny rok obce Kapušany. Ing. Revay navrhol, aby poplatníkovi bol 

znížený poplatok o 2,50 EUR. 

odsek b): Pôvodný návrh je znížiť poplatok poplatníkovi o 2,00 EUR ak ním vyprodukovaný 

zmesový netriedený odpad bude do 50 % priemernej hodnoty vyprodukovaného odpadu za 

predchádzajúci kalendárny rok obce Kapušany. Ing. Revay navrhol, aby poplatníkovi bol 

znížený poplatok o 5,50 EUR. 

Dôvodom navrhovaných zmien Ing. Revaya bola väčšia motivácia občanov k separovaniu 

vyprodukovaného odpadu. 
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Pripomienka Ing. Revaya bola prerokovaná Komisiou finančnou, správy majetku a spolupráce 

s podnikateľmi. Záverom komisie je nevyhovieť pripomienke z dôvodu, že náklady na 

navrhované úľavy by musela znášať obec, čo by nebolo v súlade s platnou legislatívou (obec 

nesmie doplácať na náklady súvisiace s odpadovým hospodárstvom). V súvislosti s touto 

problematikou starosta obce konštatoval, že obec zvažuje prínosy zavedeného systému 

monitorovania Elwis – využívanie QR kódov na zisťovanie počtu vývozov separovaného 

odpadu domácností. Mesačný paušál za využívanie systému je 216,00 EUR, označovanie vriec 

QR kódom je pre občanov náročné a výstupné informácie pre obec nie sú dostatočné = chýba 

vážny systém o množstve (nie počte) vyvezeného odpadu z jednotlivých domácností. Starosta 

obce konštatoval, že je naplánované stretnutie so zástupcami spoločnosti JRK Slovensko, s.r.o., 

kde bude pokračovanie spolupráce prerokované. Na OcÚ sa uskutočnilo pracovné stretnutie so 

spoločnosťou Fúra, s.r.o., ktorá vyváža v obci komunálny odpad. Spoločnosť prisľúbila 

zabezpečenie vážneho systému v nadchádzajúcom období (vyvážaný odpad by bol odvážený 

priamo na zbernom aute), čím by obec získala presné údaje o množstve vyprodukovaného 

komunálneho odpadu jednotlivých domácností. 

Pokračoval starosta obce - v predloženom návrhu VZN č. 5/2022 predkladateľka Ing. Putnocká 

navrhuje oproti  predchádzajúcemu obdobiu zvýšiť ročnú sadzbu dane zo stavieb a ročnú 

sadzbu z bytov. Z dôvodovej správy predkladateľky: 

 Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 

významným zdrojom príjmov pre obec. Výška jednotlivých sadzieb daní je výhradne 

v kompetencii obecného zastupiteľstva a jediným legislatívnym obmedzením pri zvyšovaní 

sadzieb daní zo stavieb a dane z bytov je povinnosť postupného znižovania rozpätia najnižšej 

a najvyššej sadzby na desaťnásobok.  Toto nastavenie postupného zvyšovania sadzby dane sa 

začalo uplatňovať v obci Kapušany od roku 2019. V  roku 2022 sa ponechali sadzby daní 

z minulého roka, preto v roku 2023 je nutné tieto sadzby zvýšiť. Starosta obce navrhol, aby  

bol zmenený § 47 VZN sadzba poplatku pre fyzickú osobu ročne z 15,50 EUR na 17,00 EUR. 

Ďalej sadzbu poplatku pre pôvodcov odpadu so zavedeným množstvovým zberom za 1l 

komunálneho odpadu pri 110 l nádobe ročne z 80,00 Eur na 88,00 EUR, za 1l komunálneho 

odpadu pri 1 100 l nádobe ročne z 490,00 EUR na 537,00 EUR. Toto mierne navýšenie by 

pokrylo zvýšené náklady obce na odpadové hospodárstvo v nadchádzajúcom roku, obec by 

disponovala finančnými prostriedkami napr. na nákup ďalších kompostérov, prípadne iných 

služieb v oblasti nakladania s odpadmi. Obec bude v budúcnosti hľadať spôsoby úľav pre 

občanov, ktorí budú produkovať menej odpadu. 

V čase 15:10 hod. sa dostavil na rokovanie OZ p. Petrovský. Na zasadnutí OcZ je prítomných 

všetkých 9 poslancov. Diskusia k téme: 

Zástupca obce p. Pribula – som jednoznačne za zrušenie používanie QR kódov, je to pre 

občanov obťažujúce. Zvýšenie miestnych daní a navrhované zvýšenie za vývoz komunálneho 

odpadu pre FO a PO schvaľujem. Mali by sme sledovať vývoz smetných nádob, ročne ide cca 

o 26 vývozov. V budúcnosti prichádzajú do úvahy 2 varianty: možnosť vážiť komunálny odpad, 

2. možnosť – nechať sa inšpirovať inými samosprávami a vydávať občanom žetóny na celý rok, 

ktoré by boli späť odovzdávané pri vývoze. Usporené žetóny by znamenali, že domácnosť 

vyprodukovala menej odpadu a bolo by možné pristúpiť k úľave na poplatku. V novom roku 

obec zabezpečí pre občanov veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú rozmiestnené 

v jednotlivých lokalitách. 

Ing. Revay – v predchádzajúcom období nebola k dispozícii alternatíva vážneho systému 

komunálneho odpadu. Ak táto alternatíva bude k dispozícii, bude to určite najspravodlivejší 

systém. 

Diskusia k téme bola ukončená, poslanci pristúpili k hlasovaniu: 
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●  Uznesenie č. 14/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch  sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce 

Kapušany č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Kapušany 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 6 Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce Kapušany č. 6/2022 o výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kapušany       

 

Starosta obce - návrh VZN bol zverejnený obvyklým spôsobom. MŠ SR vydalo nové finančné 

pásma platné od 01. 01. 2023, ktoré určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo 

podľa vekových kategórií stravníkov. Predkladateľka VZN p. Onofrejová (vedúca ŠJ) 

v predloženom návrhu uviedla, že sú v ňom zahrnuté poplatky na nákup potravín na jedno jedlo 

v rozmedzí vekových kategórií stravníkov podľa finančného pásma A , zamestnanci školy 

budú zaradení podľa finančného pásma B. Dôvodom pre zvyšovanie poplatkov je nárast cien 

základných surovín a nárast cien energií. Starosta obce prečítal prítomným navrhované zmeny.  

●  Uznesenie č. 15/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch  sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce 

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

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kapušany. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 7 Rozpočtové opatrenie č.  3/2022 ZŠ s MŠ Kapušany 

 

Starosta obce – materiál bol poslancom odoslaný na preštudovanie. Ing. Zemčák odovzdal slovo 

predkladateľke - ekonómke ZŠ s MŠ Kapušany Ing. Jakšovej, ktorá v krátkosti zdôvodnila 

dôvody zapracovaných zmien. Celková úprava  rozpočtu v prenesených kompetenciách 

a originálnych kompetenciách: + 100 562,- Eur.  

●  Uznesenie č. 16/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2022 ZŠ s MŠ 

Kapušany. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu 8 Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 obce Kapušany 

 

Starosta obce – predkladateľka ekonómka obce Ing. Božena Marcinová pripravila Rozpočtové 

opatrenie č- 6/2022 obce Kapušany. V predloženom materiáli sme spoločne riešili nesúlad 

jednotlivých položiek. Išlo o nezrovnalosti, ktoré nám predkladateľka objasnila a zdôvodnila. 

Terajšie vedenie obce Kapušany rozhodlo, že budú nastavené nové vnútorné pravidlá v 

oblasti prípravy predkladaných rozpočtových opatrení v nadchádzajúcom období. Je žiadúce, 

aby bol predkladaný materiál spracovaný prehľadnejšie s doplnením údajov o priebežnom 

čerpaní jednotlivých položiek rozpočtu. Všetko je o vzájomnej dohode a vzájomnej 

komunikácii. Následne starosta obce poslancov podrobne informoval o jednotlivých položkách 

navrhovaného Rozpočtového opatrenia č. 6/2022 obce Kapušany. Diskusia k téme: 

 

Ing. Revay požiadal o podrobnejší výklad k čerpanej položke Kultúrne podujatia realizované 

v roku 2022 – porovnanie príjmov a výdavkov. Ing. Marcinová poskytla podrobné informácie 

ktorých záverom bolo, že položka kultúrne podujatia v roku 2022 nebola prekročená. Ďalej sa 

p. Revay informoval vo veci čerpania úveru obce – na aký účel obec doposiaľ čerpala finančné 

prostriedky. Starosta obce – úver z VÚB bol použitý na realizáciu zábradlia pozdĺž ulíc Ardova 

a Slánska, na opravu cesty k Slovnaftu terminál Kapušany a bude použitý na financovanie 

stavby Chodník ul. Železničná II. etapa. Stavba bola odovzdaná, je potrebné urobiť menšie 

stavebné úpravy, ktoré v súvislosti s príchodom chladnejšieho počasia nie je možné realizovať 

a sú zahrnuté v protokole o odovzdaní stavby. 

 

P. Pribula – v súvislosti s realizáciou rozpočtových opatrení obce počas predchádzajúceho 

vedenia obce musím konštatovať, že podľa môjho názoru boli porušené rozpočtové pravidlá 

tým, že sa čerpali finančné prostriedky bez predchádzajúceho schválenia rozpočtovým 

opatrením. V minulosti bola bežne využívaná možnosť kompetencie starostu obce realizovať 

presuny v jednotlivých položkách rozpočtu do výšky 5 000,00 EUR (vo vlastnej réžii).  

 

Reakcia hlavného kontrolóra obce: je pravdou, že takáto kompetencia existuje. Predchádzajúca 

p. starostka to nevyužívala a aj menšie položky boli vždy zahrnuté v rozpočtových opatreniach, 

ktoré boli následné schválené OcZ. Ekonómka obce účtovala všetky finančné operácie v súlade 

s platnou legislatívou. Pripomenul, že rozpočtové opatrenia je možné robiť do konca 

kalendárneho roka a slúži na to, aby sa realizovali zmeny rozpočtu v priebehu roka s cieľom 

zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu na konci rozpočtového roka. Diskusia k téme bola 

ukončená, poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č.  17/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2022 obce Kapušany. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 Pribula 

 

K bodu 9 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Kapušany na rok 2023 

 

Starosta obce odovzdal slovo riaditeľke ZŠ s MŠ Kapušany PaedDr. Marcele Kertysovej, ktorá 

prítomných v krátkosti informovala o predkladanom dokumente. Diskusia k téme: 
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P. Petrovský – chcem upozorniť, že navrhované sumy predkladaného Návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ 

Kapušany na rok 2023 v časti originálne kompetencie nie sú v súlade s platným VZN obce 

Kapušany č. 1/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení, 

čl. 3. Je tam rozpor v rámci počtu detí v MŠ, ŠKD a ŠJ, a tým aj celkovej sumy, ktorú určuje 

rozpočet obce – malo by sa riešiť. Reakcia p. riaditeľky: pri príprave návrhu rozpočtu školy 

sme sumu položky originálne kompetencie prerátali aktuálne zverejneným jednotkovým 

koeficientom na žiaka pre rok 2023, ktorý bol upravený na 104,76 EUR.  
P. Petrovský – rozumiem, obec nemusí dodržať prepočet koeficientom, ale obec sa má riadiť 

platným VZN, ktoré sa mohlo v súlade so zverejneným koeficientom upraviť. Obec porušuje 

svoje vlastné VZN. 
Starosta obce – v januári 2023 sa pripraví návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení a suma bude zjednotená. Diskusia bola ukončená. 

 

●  Uznesenie č.  18/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ Kapušany na rok 2023.  

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, Pribula, 

Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 Petrovský 

 

K bodu 10 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kapušany na rok 

2023 

 

Starosta odovzdal slovo p. Tirpákovi, predkladateľovi. Hlavný kontrolór konštatoval, že návrh 

rozpočtu vychádza z doporučených východísk rozpočtu verejnej správy, z vývoja hospodárenia 

obce v roku 2022 a zo skutočností v predchádzajúcich sledovaných rokoch. Viacročný rozpočet 

rešpektuje vývoj príjmov a na to nadväzujúcu tvorbu finančných zdrojov. Tomu je podriadené 

aj čerpanie výdavkov pri zabezpečení vyrovnaného rozpočtového hospodárenia počas 

nasledujúcich rozpočtových rokoch.  

●  Uznesenie č. 19/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

Kapušany k: 

• návrhu rozpočtu obce Kapušany na rok 2023 

• návrhu viacročného rozpočtu obce Kapušany na roky 2023 - 2025. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu 11 Návrh Rozpočtu Obce Kapušany na rok 2023  

 

Starosta obce konštatoval, že Návrh Rozpočtu Obce Kapušany na rok 2023 bol zverejnený 

obvyklým spôsobom – na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce a na CUET. K návrhu 

boli doručené 2 pripomienky (č. 1 ZŠ s MŠ Kapušany, č. 2 Ing. Revay), ktoré boli prerokované 

Komisiou finančnou, správy majetku a spolupráce s podnikateľmi. Pripomienka školy bola 
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akceptovaná, išlo iba o formálnu úpravu sumy 8 000,00 EUR v časti originálne kompetencie 

medzi položkami mimorozpočtové príjmy ZŠ a transfér pre ZŠ a MŠ pre 5-ročné deti. 

Pripomienka Ing. Revaya z 8. 12. 2022 obsahovala návrh v časti Príspevky záujmových 

organizáciám zmeniť sumu z navrhovanej čiastky 25 000,00 EUR na 30 000,00 EUR z dôvodu 

vyššieho počtu žiadateľov o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2023 a vyšších objemov žiadaných 

finančných príspevkov žiadateľov. Ing. Revay navrhol finančné krytie navýšenia  z časti 

Kultúrne podujatia a iné obecné akcie a z časti Materiál a údržba parku, verejných priestorov 

a budov. Jeho pripomienka bola zamietnutá z dôvodu, že obec v budúcnosti čaká neľahké 

obdobie súvisiace s zvyšovaním cien energie a ostatných neustále sa zvyšujúcich nákladov. 

Doplnil starosta obce – zvyšovanie nákladov pociťujeme aktuálne napr. pri stavbe Chodník ul. 

Železničná II. etapa. Pri realizácii projektu došlo k prácam naviac a prácam menej – chodník 

bol skrátený o cca 10 m (práce menej). Práce naviac – došlo k úprave rozmeru krajnice, ktorá 

bola rozšírená o 20 cm ako pôvodne navrhovaný projekt. Realizovali sa aj iné práce (vstupy na 

pozemky, úprava šachtových poklopov), celkovo boli práce navýšené o cca 17 000,00 EUR. 

Práce boli odsúhlasené bývalou p. starostkou a stavebným dozorom. Nemáme inú možnosť, iba 

sumu uhradiť.  Pri zostavovaní Návrhu rozpočtu obce na rok 2023 sme vychádzali 

z pripraveného dokumentu bývalej p. starostky, ktorá spracovala predbežný návrh rozpočtu, 

niektoré položky boli pozmenené. Ako najväčší problém vidím obstaranie cien energie. 

Rokujeme s obstarávateľom, ako aj s dodávateľom verejného osvetlenia. Aktuálna situácia je 

taká, že obstarať energie nie je možné. Pokračovať bude dodávka od pôvodných dodávateľov 

za trhovú cenu, ktorá je vysoká. Obec sa dočasne musí prispôsobiť cenám na trhu.  

 

Diskusia k bodu: 

P. Petrovský – navrhovaná položka na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu nie je 

postačujúca. Starosta obce – pokiaľ obec pristúpi k realizácii opravy strechy, budeme sa riadiť 

projektantským rozpočtom. Je jasné, že navrhovaná suma 20 000,00 EUR je nedostačujúca, 

počkáme si na vypracovanie podkladov. Vyberieme ľahkú krytinu, potrebné je statické 

posúdenie a pod.  Samotná výmena strechy sa zrealizuje oznámením o realizovaní stavebných 

úprav.  

K téme rekonštrukcia kultúrneho domu otázka p. Germuška – je už vysúťažená technika? 

Starosta obce – projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na OcÚ. Vysúťažená bola technika 

a projektová dokumentácia, stavba nebola vysúťažená. 

p. Revay – prechod pre chodcov ul. Mlynská ako navrhovaná investícia obce by mohla byť 

realizovaná v rámci výstavby kruhového objazdu smer Podhorany/Fulianka. Investorom je 

SaÚC PSK. Ak mám správne informácie, obec to dala do návrhu v rámci pripomienkovania 

stavby. Navrhovaná suma 111 000,00 EUR na rekonštrukciu ulice Cintorínska je položkou, 

ktorá by mala mať prednosť pred realizáciou dobudovania ihriska v Parku sv. Cyrila a Metoda. 

Možno by sme túto investíciu mohli odložiť do roku 2024 a ihrisko vybudovať neskôr. Starosta 

obce – pri rekonštrukcii kultúrneho domu sa nevyhneme oprave strechy, rekonštrukcia ul. 

Cintorínska je nevyhnutná. Musíme sa rozhodnúť, aké budú prioritné investície v obci. Obec 

sa pokúsi byť čo najefektívnejšia v oblasti čerpania externých zdrojov financovania. 

 

P. Pribula – bol som prítomný pri tvorbe rozpočtu obce na rok 2023. V tejto zložitej situácii sa 

príjmy a výdavky obce nedajú predpokladať. Viac budeme vedieť v januári 2023, keď príde 

výška podielových daní. Podľa finančnej kondície obce môžeme pri budúcich investíciách 

pristúpiť aj k čerpaniu bankového úveru, čo potvrdil aj hlavný kontrolór obce. Ten uviedol, že 

celková miera úverového zaťaženia obce je na úrovni 18 %. Jednoznačným rizikom 

v nadchádzajúcom období budú úhrady energií. Diskusia bola ukončená, poslanci pristúpili 

k hlasovaniu: 
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●  Uznesenie č.  20/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch: 

• schvaľuje rozpočet obce Kapušany na rok 2023 

• berie na vedomie viacročný rozpočet obce Kapušany na roky 2024/2025. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Starosta obce v čase 17:25 hod. vyhlásil prestávku v rokovaní 15 min.  

Zasadnutie pokračovalo v čase 17:45 hod. 

 

K bodom 13 Správa nezávislého audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky 

a konsolidovanej výročnej správy k 31. 12. 2021 

a 14 Výročná správa obce za rok 2021 

 

Starosta obce – prvý dokument doručil audítor obce Ing. Lažo, Výročnú správu obce za rok 

2021 spracovala Mgr. Majirská v spolupráci s kolegami OcÚ. Ide o uplynulé volebné obdobie, 

k téme sa nemôžem vyjadriť. Pripomienka p. Namešpetru – v dokumente Výročná správa obce 

za rok 2021 nesúhlasí údaj celková výmera katastrálneho územia: 1 131 ha, str. 5 ods. 4/1, 

prosím o opravu údajov. 

 

●  Uznesenie č.  21/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie Správu nezávislého audítora 

z overovania konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy k 31. 12. 

2021. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

●  Uznesenie č.  22/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 2021. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu 15 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kapušany na I. 

polrok 2023 

Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi. Ten prítomných v krátkosti oboznámil 

s dokumentom. P. Pribula – v návrhu plánu kontrolnej činnosti je uvedená obecná rada, toto 

volebné obdobie sme ju nezriadili, je to potrebné vyškrtnúť z predkladaného dokumentu. 

Hlasovanie poslancov: 
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●  Uznesenie č.  23/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v  Kapušanoch schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kapušany na I. polrok 2023. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 16 Schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, stavba: Výstavba kruhovej 

križovatky na ceste II/545 Kapušany 

 

Starosta obce – materiál predložila Mgr. Majirská. V dôvodovej správe uviedla, že zmluvu je 

potrebné uzatvoriť pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia 

a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Vykupované pozemky 

sa nachádzajú pod budúcim rozšírením terajšej komunikácie a pod samotnou budúcou 

kruhovou križovatkou a výkup sa uskutočňuje len v nevyhnutnej časti a za hodnotu stanovenú 

znaleckým posudkom 1849,60 € (28,90 €/m²). Stavba sa uskutočňuje vo verejnom záujme. 

Tento majetok je pre obec nepotrebný. Poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

●  Uznesenie č.  24/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje budúci predaj obecného majetku Prešovskému 

samosprávnemu kraju, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov, za ktorý koná Správa a údržba ciest 

Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14,080 05  Prešov, z dôvodu osobitného zreteľa 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. Predmetom budúceho predaja bude: 

a)      pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Kapušany, parc. č. KN C 1708/71, druh pozemku orná 

pôda o výmere 59 m2, o spoluvlastníckom podiele 1/1, ktorý vznikol na základe oddelenia 

geometrickým plánom č. 22/2022 zo dňa 17.3.2022, vyhotoveným firmou Geop s.r.o., IČO 

43 825 907, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom pod číslom 

G1-628/2022 dňa 21.4.2022, diel č. 21 z pozemku nachádzajúcom sa v k. ú. Kapušany, 

parc. č. KN E 573/2, zapísanom na LV č. 1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 

1210 m2, 

b)      pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Kapušany, parc. č. KN C 1713/3, druh pozemku 

zastavaná plocha o výmere 5 m2, o spoluvlastníckom podiele 1/1, ktorý vznikol na základe 

oddelenia geometrickým plánom č. 22/2022 zo dňa 17.3.2022, vyhotoveným firmou Geop 

s.r.o., IČO 43 825 907, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom 

pod číslom G1-628/2022 dňa 21.4.2022, diel - časť z pozemku nachádzajúcom sa v k. ú. 

Kapušany, parc. č. KN C 1713,  zapísanom na LV č. 1037, druh pozemku zastavaná plocha 

o výmere 5179 m2. 

Obecné zastupiteľstvo posudzuje tento budúci predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby: „Výstavba kruhovej 

križovatky na ceste II/545 Kapušany“ a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania 

uvedenej stavby. Vykupované pozemky sa nachádzajú pod budúcim rozšírením terajšej 

komunikácie a pod samotnou budúcou kruhovou križovatkou a výkup sa uskutočňuje len 

v nevyhnutnej časti a za hodnotu stanovenú znaleckým posudkom 1849,60 €. Stavba sa 

uskutočňuje vo verejnom záujme. Tento majetok je pre obec nepotrebný. 
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Zámer predaja bol zverejnený obvyklým spôsobom od 27. 09. 2022 do 13. 10. 2022. Pre 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve boli splnené všetky zákonné podmienky. 

 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

3/5 kvórum splnené, V Kapušanoch, dňa 15. 12. 2022 

 

K bodu 17 Schválenie Štatútu komisií OcZ 

 

Starosta obce – ako nové vedenie obce sme pristúpili k zmenám v názvoch komisií, ktoré sú 

poradným orgánom obce. Nové komisie boli schválené na ustanovujúcom obecnom 

zastupiteľstve, rovnako ako aj náplň činností jednotlivých komisií. Tieto zmeny boli 

premietnuté do predkladaného Štatútu komisií OcZ. Poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č.  25/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v  Kapušanoch schvaľuje Štatút komisií OcZ. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodom 18 Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku  Obecného úradu v Kapušanoch 

a 191 Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku Obecného úradu v Kapušanoch 

 

Starosta obce – obsahom navrhovaných zmien v Organizačnom a Pracovnom poriadku je 

zmena úradných hodín OcÚ od 01. 01. 2023. Stanovili sme nestránkový deň – štvrtok. 

Nestránkový deň je na obecných úradoch samozrejmosťou. Združenie odborov SLOVES 

zaslalo súhlasné stanovisko k daným návrhom. K dôkladnejšiemu prepracovaniu dokumentov 

sa vrátime v roku 2023, kedy zapracujeme ostatné potrebné zmeny.  

 

P. Pribula – navrhol doplniť, že v prípade mimoriadnej situácie (napr. úmrtie a pod.), budú 

pracovníci OcÚ k dispozícii. Poslanci pristúpili k hlasovaniu.   

 

●  Uznesenie č.  26/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v  Kapušanoch schvaľuje Dodatok č. 2/2022 k Organizačnému poriadku 

Obecného úradu v Kapušanoch. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

●  Uznesenie č.  27/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v  Kapušanoch schvaľuje Dodatok č. 2/2022 k Pracovnému poriadku 

Obecného úradu v Kapušanoch. 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu Žiadosť o predĺženie platnosti  nájomných zmlúv  v BNŠ  

 

Starosta obce – predkladateľka žiadostí p. Vojteková doručila podklady – prehľad o výške 

zaplateného nájomného a vzniknutých dlhoch na nájomnom a energiách, dodaná bola 

aktualizovaná tabuľka o neplatičoch.   Výška nájmu je príjmom obce, nájomníci si platia 

energie a vodu. Najväčším problémom je nájomník p. Roman Hricko, ktorý má problémy so 

splácaním nájmu a jeho dlh narastá. P. Germuška – terénny sociálny pracovník p. Godla by mal 

podrobne monitorovať vývoj situácie u nájomníkov v BNŠ a svojou aktivitou by mal byť 

nápomocný takýmto problémom predchádzať. Navrhujem, aby p. Godla vypracoval pre p. 

Hricka individuálny plán = návrh na pomoc vyriešiť situáciu. Starosta obce: navrhujem, aby 

sme štyrom nájomcom schválili platnosť nájomných zmlúv na 6 mesiacov, u nájomníkov 

s nižším dlhom na štyri mesiace. P. Hricko musí hľadať zdroje na vysporiadanie pohľadávok, 

jemu pripravíme zmluvu na 1 mesiac a v januári 2023 opätovne prerokujeme jeho žiadosť 

o predĺženie platnosti NZ v BNŠ. Poslanci pristúpili k hlasovaniu: 

 

●  Uznesenie č.  28/2/2022 

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

Kapušany: 

1. na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  pre 

pani Ivetu Horvátovú, od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023. 

2. na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  pre 

pána Mareka Gábora, od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023. 

3. na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  pre 

pána Miroslav  Siváka, od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023. 

4. na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  pre 

páni Martu Lackovú, od  01. 01. 2023 do 30. 06. 2023. 

5. na dobu určitú 4 mesiace s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  pre  

pána  Miroslava  Gábora, od 01. 01. 2023 do 30. 04. 2023. 

6. na dobu určitú 4 mesiace s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  pre 

pani Miroslavu Hrickovú, od 01. 01. 2023 do 30. 04. 2023. 

7. na dobu určitú 4 mesiace s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  pre 

pána Jozefa Siváka, od 01. 01. 2023 do 30. 04. 2023. 

8. na dobu určitú 4 mesiace s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  pre 

pani Perlu Balogovú , od 01. 01. 2023 do 30. 04. 2023. 

9. na dobu určitú 4 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  pre 

pána Tomáša Lacka, od 01. 01. 2023 do 30. 04. 2023. 

10. na dobu určitú 1 mesiac s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  pre 

pána Romana Hricka, od 01. 01. 2023 do 31. 01. 2023. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 
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ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu Žiadosť o pridelenie 1 izbového obecného nájomného bytu v Kapušanoch,                     

ul. Záhradná 655/12 v Kapušanoch v 18 b.j. 

 

Starosta obce – doručené boli 2 žiadosti, iba p. Valenčinová spĺňala kritériá výberu. Poslanci 

pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 29/2/2022 

 

 Obecné  zastupiteľstvo  v Kapušanoch súhlasí s  pridelením 1-izbového  obecného 

nájomného bytu č. 2.4 v 18 b.j.  v obci  Kapušany na dobu určitú 3 roky s možnosťou 

opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu  pre  pani Margitu Valenčínovú od 20. 12. 2022 

do 30. 11. 2025. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodom Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby  

neverejnému  poskytovateľovi – Sociálny dom ANTIC n.o.  

a Žiadosť o poskytnutie príspevku na prevádzku denného 

stacionára  žiadateľovi  ANGELO, n. o., Karpatská 6593/6,  080 01 Prešov 

 

Starosta obce – predkladateľka Bc. Vojteková žiadosti spracovala a navrhla výšku finančných 

príspevkov pre žiadateľov. Poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

●  Uznesenie č. 30/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo 

výške 118,33 EUR na jedného prijímateľa sociálnej služby mesačne, na prevádzku zariadenia 

pre seniorov žiadateľovi Sociálny dom ANTIC, n. o., Bardejov,  Pod Papierňou 71.  

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

●  Uznesenie č. 31/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo 

výške 25,00  EUR na jedného prijímateľa sociálnej služby mesačne na prevádzku denného 

stacionára  žiadateľovi  ANGELO, n. o., Karpatská 6593/6, 080 01 Prešov.  

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu Žiadosť o schválenie Plánu  údržby, opráv a investícií pre nebytové priestory 

a stavby na rok 2023. /BNŠ, 18 b.j a 6 b.j/ 

 

Starosta obce – predkladaný materiál pripravila p. Vojteková, nájomníci obecných bytov si 

návrh plánu spracovali podľa vlastných potrieb. Diskusia k bodu: p. Pribula – sú to ich finančné 

prostriedky. Navrhujem, aby súčasťou žiadosti FO o čerpanie z financií bol podpis ostatných 

nájomníkov ako vyjadrenie súhlasu, že s čerpaním z fondu súhlasia aj ostatní nájomníci. 

Starosta obce – návrh zapracujeme do uznesenia. Hlasovanie poslancov 

 

●  Uznesenie č. 32/2/2022 

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

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

priestory a stavby v 18. b.j., 6. b.j. a BNŠ na rok 2023 po odsúhlasení ostatnými nájomníkmi, 

potvrdené podpisom. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu Žiadosť o zníženie predmetu nájmu /ukončenie časti nájmu v budove kultúrneho 

domu 

 

Starosta obce – nájomca priestorov kultúrneho domu Ing. Maňkoš žiada obec o ukončenie časti 

nájmu (salónika, spoločných priestorov, skladov). Z dôvodu, že obec bola úspešným 

žiadateľom projektu zameraného na rekonštrukciu kultúrneho domu, bude žiadosť p. Maňkoša 

schválená. Hlasovanie poslancov: 

 

•   Uznesenie č. 33/2/2022 

     Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie žiadosť Ing. Milana Maňkoša 

o ukončenie časti nájmu priestorov Kultúrneho domu v Kapušanoch od 01.01.2023. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu Žiadosť o povolenie vstupu na pozemky za účelom rekonštrukcie existujúcich 

monitorovacích vrtov a vybudovania nových vrtov 

 

     Starostu obce – žiadosť bola doručená spoločnosťou GEO SLOVAKIA, s.r.o. Košice za účelom 

realizácie rekonštrukčných prác a výstavby nových monitorovacích vrtov lokality pod hradom. 

Navrhujem žiadosť schváliť.  
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•   Uznesenie č. 34/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí so vstupom na pozemky a realizáciou prác za        

účelom rekonštrukcie existujúcich monitorovacích vrtov a vybudovanie nových vrtov na 

pozemkoch KN C parcely č. 1690/44  a č. 1524/1  k.ú. Kapušany vo vlastníctve obce. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2023 

 

     Návrh starostu obce: 26. 01. 2023, 13. 04. 2023, 22. 06. 2023, 21. 09. 2023, 16. 11. 2023, 14. 

12. 2023. Poslanci pristúpili k hlasovaniu: 

 

• Uznesenie č. 35/2/2022 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 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. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu Pracovné obvody poslancov OcZ 

 

Návrh starostu obce:  

 

PRACOVNÉ  OBVODY  POSLANCOV  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

  

1. Ing. Igor Revay 

ulice: Slovenská, Tehelná 

2. Renáta Maňkošová 

ulice: Ardova, Slánska 

3. Jozef Bača 

ulice: Prešovská, Kráľovská, Kováčska 

4. Peter Husovský 

ulice: Záhradná, Sadová, Krátka 

5. Radoslav Namešpetra 

ulice: Vranovská, Požiarnická, Puchovská 

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 



 

16 
 

9. RNDr. Pavol Petrovský 

ulice: Železničná, Na Rínku, Topoľová, Pod hradom, Severná, Sekčovská, Urbárska, 

Lesná, Pri trati 

 

Poslanci pristúpili k hlasovaniu.  

 

•  Uznesenie č. 36/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie pracovné obvody poslancov obecného 

zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Kapušany pre zriaďovateľa 

 

Starosta obce – rozhodli sme sa pre tento krok z dôvodu, aby boli členmi Rady školy pri ZŠ  

s MŠ Kapušany rodičia, ktorých deti školu v Kapušanoch navštevujú. Členovia majú 

v kompetencii činnosť poradného orgánu, volia nového riaditeľa školy a pod. Poslanci 

pristúpili k hlasovaniu.  

 

• Uznesenie č. 37/2/2022 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch: 

a) odvoláva zástupcov zriaďovateľa do Rady školy ZŠ s MŠ Kapušany: RNDr. Pavla 

Petrovského, Mgr. Lenku Smetankovú, Mgr. Zuzanu Kurtyovú, Mgr. Beátu Ignatovú 

 

b) deleguje zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Kapušany v zložení:   Mgr. 

Martina Germušková, Mgr. Katarína Labudová, Peter Husovský, Ing. Milan Maňkoš. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 8 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula 

PROTI:  

ZDRŽAL SA: 1 Revay 

 

K bodu Menovanie členov krízového štábu obce 

 

Starosta obce – krízový štáb sme zoštíhlili a aktualizovali, väčšia časť pôvodných členov je 

súčasťou nového krízového štábu. Poslanci pristúpili k hlasovaniu.  

 

•  Uznesenie č. 38/2/2022 

 

  Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch  

 

a) odvoláva členov Krízového štábu obce 
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b) menuje 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 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 9 Bača, Germuška, Husovský, Kasalová, Maňkošová, Namešpetra, 

Petrovský, Pribula, Revay 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu rôzne informoval starosta obce Ing. Zemčák: 

 

✓ Prekvapila nás prvá snehová nádielka, obec ju zvládla v rámci svojich možností. 

Tradičným problémom boli odparkované autá na miestnych komunikáciách. Požiadali 

sme občanov o súčinnosť pri ich odparkovaní do vlastných dvorov a garáží. 

✓ NKP Kapušiansky hrad – bola podaná žiadosť o NFP (termín do 13. 12. 2022). 

Zriadenie funkcie koordinátor prác je možné pri zamestnaní min. 6 zamestnancov. 

Celkový rozpočet projektu je cca 60 000,00 EUR, spoluúčasť obce je 22 000,00 EUR, 

ktoré sú určené na odvody a stravovanie zamestnancov. Uvidíme, či podaná žiadosť 

bude úspešná, prípadne v akom objeme budú poskytnuté finančné prostriedky. 

✓ Chodník ul. Železničná – informácie boli podané v bode Návrh rozpočtu obce na rok 

2023. 

✓ Úspešne sme zrealizovali prvé kultúrne podujatie Mikuláš na amfiteátri v Parku sv. 

Cyrila a Metoda. 

✓ 18. 12. 2022 p. farár Kentoš posvätí nový Betlehem, ktorý obec získala v rámci projektu 

PSK. Následne o 15:00 hod. pozývame občanov na Starostovský punč. 

 

Priestor na diskusiu pre prítomných poslancov: 

 

P.  Revay – počas víkendovej snehovej kalamity správca cesty I/19 Slovenská správa ciest 

nezabezpečil odhrnutie odbočovacieho pruhu z hlavnej cesty smer Prešov na ul. Ardova. Vjazd 

na ulicu bol znemožnený. Určite je potrebné upozorniť kompetentný orgán. Starosta obce 

prisľúbil, že bude správcu komunikácie kontaktovať. 
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K bodu Záver    

 

Starosta obce v závere zasadnutia poďakoval všetkým prítomným za účasť a v čase  18:30 hod. 

ukončil rokovanie OcZ.  

 

        ____________________ 

              Ing. Ján Zemčák 

         starosta obce Kapušany     

 

Overovatelia:     

Ing. Jozef Pribula      __________________ 

     

Renáta Maňkošová      __________________ 

     

 

Zapísala: Mgr. Magdaléna Verčimáková   __________________ 

Kapušany, 23. 11. 2022 Príloha Prezenčná listina 

zverejnená:    zvesená:  zverejnila: Mgr. M. Verčimáková 

30. 12. 2022   14. 01. 2022 

 

 

 

 

 


