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1. Úvodné slovo starostu obce 

Obec Kapušany v roku 2021 v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonávala 

úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, rozhodovala vo 

veciach miestnych daní a miestnych poplatkov, utvárala účinný systém kontroly a vytvárala vhodné 

organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jej výkon. Obec zabezpečovala údržbu a 

vykonávala správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, 

športových a ďalších obecných zariadení. Zabezpečila nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom, udržiavala čistotu v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia. 

Utvárala a chránila zdravé podmienky pre zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chránila životné 

prostredie, ako aj utvárala podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, 

kultúru a šport. 

Obec vykonávala vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce 

v zmysle Programu rozvoja obce Kapušany na obdobie 2015 – 2022 a schváleného rozpočtu obce na rok 

2021. V decembri 2021 bol schválený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kapušany 

na obdobie 2021 – 2027. 

O všetkých aktivitách informovala na obecnej stránke www.kapusany.sk, v občasníku Pod 

Kapušianskym hradom, v obecnom rozhlase a na úradnej tabuli. 
 
 
2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Kapušany 

Adresa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany 

Telefón: 051/7941102 

e-mail:  kapusany@kapusany.sk 

web:  www.kapusany.sk 

Okres: Prešov 

IČO: 00327239 

DIČ:2021225525 

Právna forma: samospráva 

Obec ako samostatný územný samosprávny a sp rávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR. 
 
 
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starostka obce: RNDr. Slávka Guteková  

Zástupca starostky obce: Ing. Peter Palovič 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Ján Tirpák 
 
Obecné zastupiteľstvo: 

❖ Ing. Andrea Havrillová  

❖ Ing. Miroslav Bohata 

❖ Ing. Ľudmila  Hamarová PhD. 

❖ Ing. Milan Maňkoš 

❖ Radoslav Namešpetra 

❖ Ing. Peter Palovič - zástupca starostky obce   

❖ RNDr. Pavol Petrovský 

❖ Ing. Igor Revay 

❖ Mgr. Lenka Smetanková

Komisie: 

Komisia stavebná a územného plánovania (predseda Ing. Peter Palovič) 

Komisia kultúry a školstva (predsedníčka Mgr. Lenka Smetanková) 

http://www.kapusany.sk/
mailto:kapusany@kapusany.sk
http://www.kapusany.sk/
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Komisia sociálna a zdravotnej starostlivosti: (predsedníčka Ing. Ľudmila Hamarová PhD.) 

Komisia pre spoluprácu obce s podnikateľskými subjektmi (predseda Ing. Milan Maňkoš) 

Komisia finančná, rozpočtová, legislatívna a správy majetku obce (predseda Ing. Igor Revay) 

Komisia priestupkov a verejného poriadku, dopravnej a požiarnej prevencie (predseda 

RNDr. Pavol Petrovský) 

Komisia pre životné prostredie (predseda Radoslav Namešpetra) 

Komisia športu a mládeže (predseda Ing. Miroslav Bohata) 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

(predseda RNDr. Pavol Petrovský) 
 
 

Obecný úrad: 

❖ Mgr. Magdaléna Verčimáková - referát administratívno-správny a registratúry 

❖ Mgr. Zdenka Rimková do 5/2021, od 5/2021 Ing. Božena Marcinová – referát ekonomiky, evidence 

majetku, personalistiky 

❖ Mgr. Mária Majirská – referát strategického rozvoja obce 

❖ Mgr. Ľudmila Revayová – referát  matriky a evidencie obyvateľstva 

❖ Ing. Ján Antol – referát stavebného úradu 

❖ Ing. Adela Putnocká - referát miestnych daní a poplatkov 

❖ Bc. Iveta Vojteková – referát sociálnej práce 

❖ Mgr. Andrea Ondovová (od 7/2021 nástup na MD), Mgr. Sečková Lenka – terénny sociálny pracovník 

od 2.8.2021-3.9.2021, NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít II. 

❖ Mgr. Lucia Marcinová  – referentka Obecného úradu a knihovníčka 

❖  Jozef Juhoš – referát údržby a opráv 

❖ Ján Hudák –  referát údržby a opráv od 1.5. 2021 

❖ Martin Gutek –  referát údržby a opráv 

❖ Marta Markuš Bučková - refererát údržby a opráv 

❖ Ladislav Kurty do 4/2021– pracovník zberného miesta odpadu, od 5/2021 Karol Kaža 

❖ Zdenko Petrásek – správca hradu Kapušany 

❖ Mária Imrichová – pracovníčka Denného centra 

  ❖ Monika Viazanková – pracovníčka Denného centra 

  ❖ Edita Dufalová – opatrovateľka 

❖  Dráb Stanislav, Gábor Marek, Horvát Pavol, Slávik Jozef, Hudák Ján, Komar Jozef, Paľa Štefan,    

Lacko Tomáš - 7/2021 – 11/2021 – pracovníci na hrade “Zapojenie nezamestnaných do obnovy 

kultúrneho dedičstva II.”  

 

Základná škola s materskou školou Kapušany: 

❖  Mgr. Janka Šimová - riaditeľka ZŠ s MŠ 

❖ Mgr. Eduard Skonc - zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ 

❖ Mgr. Mária Namešpetrová- zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ 

❖ PP – 39 učiteľov 

❖ 5 - asistentiek učiteľa 

❖ 1 školský špeciálny pedagóg 

❖ 1 sociálny pedagóg 

❖ THP ZŠ – 2 admistratívne zamestnankyne, 1 školníčka, 1 údržbár, 3 upratovačky 

❖ ŠKD – 6 vychovávateľky 

❖ MŠ –  Mária Luterančíková – zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ 

❖ MŠ – 12 učiteliek 

❖ THP MŠ – 2 upratovačky 

❖ ŠJ – Mgr. Ľubica Onofrejová - vedúca ŠJ, 3 kuchárky, 3 pomocné sily 
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Rozpočtové organizácie obce /Základná škola s materskou školou Kapušany, Hlavná 367/7, štatutárny 

orgán - Mgr. Janka Šimová, IČO : 37873253, telefón - 0910 554 556, e-mail - admin@zskapusany. 

edu.sk webovástránka– www.zskapusany.edupage.org, hodnota majetku 867 859,89 €, výška vlastného 

imania 558 972,26 €, výsledok hospodárenia – 1 997,36 € 

 

4. Základná charakteristika konsolidovaného celku 

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou 

osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou 

obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

 

4.1  Geografické údaje 

Obec Kapušany leží na styku severného okraja Slánskych vrchov so Šarišskou vrchovinou v údolí 

Sekčova. Nadmorská výška sa tu pohybuje od 240 do 520 metrov. Nad obcou na výbežku lesa sa vypína 

komplex stredovekého hradu- národnej kultúrnej pamiatky. Okrajom obce preteká rieka Sekčov súbežne 

so železničnou traťou Bardejov – Prešov, do ktorej ústí Kapušiansky potok a Ladianka. Okresné mesto 

Prešov, ktoré je vzdialené od obce 10 km, spája s obcou cesta I. triedy I /18.  Celková rozloha obce: 1131ha. 

Susedné mestá a obce: kataster obce susedí na severovýchode s obcou Fulianka, na východe s obcou 

Podhorany, Lada, na juhovýchode s obcou Okružná a Trnkov, na juhu s obcou V. Šebastová a Podhradík 

a  na západe susedí s mestom Prešov – časť Nižná Šebastová a na severozápade s obcou Fintice.  
 
 

Demografické údaje 

Obec je zo štatistického hľadiska zaradená medzi obce nad 1000 obyvateľov. K 31.12.2021 v obci 
Kapušany bolo prihlásených na trvalý pobyt 2161 obyvateľov, z toho 1053 mužov a 1108 žien. Veková 
štruktúra obyvateľstva: 460 obyvateľov - predproduktívny vek do 18 rokov, 1264 obyvateľov - 
produktívny vek  od 18 do 62 rokov a 437 obyvateľov - poproduktívny vek nad 62 rokov. Počas roku 
2021 obec zaznamenala pohyby, a to nasledovne: prihlásení 36, odhlásení 52, narodení 20 a zomretí 24. 

Obec v roku 2021 zaznamenala 20 úbytkov obyvateľstva. 

Vývoj počtu obyvateľov (zdroj OcÚ):  
Kapušany 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet obyvateľov obce 2141 2158 2149 2164 2181 2161 

Počet obyvateľov  

v predproduktívnom veku 

449 452 454 463 463 460 

Počet obyvateľov  

v produktívnom 

veku 

1295 1298 1280 1272 1287 1264 

Počet obyvateľov   

v poproduktívnom veku 

397 408 415 429 431 437 

 

4.2  Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť v obci (zdroj: ÚPSVaR, spracovanie OcÚ): 

Vývoj nezamestnanosti 2018 2019 2020 2021 

Celkový počet evidovaných nezamestnaných s 

trvalým pobytom v obci 

63 64 103 91 

Počet dlhodobo nezamestnaných s 

trvalým pobytom v obci 

        22 11 23 31 

Počet poberateľo dávky v hmotnej 

núdzi s trvalým pobytom v obci 

22 22 8 5 

 

http://www.zskapusany.edupage.org/
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4.3  Symboly obce 

Symboly obce tvoria pečať, vlajka, erb a obecné insígnie. Obec Kapušany má pečať okrúhlu, ktorú 

tvorí  erb  obce  a názov  obce  s hrubopisom  OBEC  KAPUŠANY, erb  obce  Kapušany   je  tvorený 

kapušianskym hradom v červenom poli a pod ním je zväzok klasov v zelenom poli.  Zástava vychádza            

z farieb obecného erbu a pozostáva z farieb: biela, červená, žltá a zelená. 
 
 

Erb obce:  

     
 

 

 

 

 

 

4.4  História obce 

Obec Kapušany sa nachádza v neďalekej blízkosti krajského mesta Prešov, je to križovatka ciest v smere 

Bardejov, Svidník a v smere Vranov nad Topľou, Michalovce. 

Pri historickom formovaní samotnej obce i hradu zohrali dôležitú úlohu nielen krásna príroda, ale aj 

strategická poloha na križovatke krajinských ciest. Počiatky osídlenia Kapušian a okolia siahajú do staršej 

doby kamennej – paleolitu. Dnešný názov má obec od roku 1773. V roku 1786 sa uskutočnilo prvé sčítanie 

obyvateľstva. Kapušany mali 628 obyvateľov a 94 domov.  Začiatkom 19. storočia tu žilo 946 obyvateľov, 

ktorí obývali 139 domov. Nad obcou sa vypína zrúcanina stredovekého hradu. Prvá písomná zmienka o 

hrade Kapušany je z roku 1248.Vyplýva to z obsahu listiny. Je zrejmé, že už vtedy tu jestvoval kostol i fara.                

V dnešnej dobe zostala z hradu len zrúcanina, ktorá sa tohto času konzervuje a je národnou kultúrnou 

pamiatkou. 

 

Po 2. svetovej vojne v roku 1949 bol v obci založený Notársky úrad a zavedený elektrický prúd. 

Od  roku1952 až po rok 1959 postupne vznikalo celoobecné JRD. Budovy súčasnej školy boli postavené a 

odovzdané do prevádzky 2. augusta 1962. Konkrétne išlo o dva pavilóny - bloky A a B. O rok neskôr bola 

dokončená telocvičňa a budova dielní. Školská jedáleň bola odovzdaná do užívania 19. januára 1981. 

Budova pošty bola dokončená v roku 1966. V tom istom roku bola v obci zriadená polícia (VB). V roku 

1970 prebehla rekonštrukcia kostola a parku. V roku 1978 sa začínajú poskytovať služby v zdravotnom 

stredisku a bola spustená prevádzka závodu Benzinol, dnešný Slovnaft a.s.. 

 

V roku 1992 pokračovala plynofikácia, ako aj výstavba vodovodu, vyasfaltovali sa ulice a neskôr v r. 

1993 bol daný do prevádzky Dom smútku.  V roku 1995 bolo vybudované námestie s oddychovou pešou 

zónou. V roku 1996 sa začala výstavba čističky odpadových vôd. Hrubá stavba bola dokončená v roku 

1997 a od roku 1999 sa pokračuje vo výstavbe kanalizácie.  

 

Od  roku 2001 sa verejná správa formuje fiškálnou decentralizáciou, ktorá sa riadi zákonom č.416/2001 

Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Podstatou tejto reformy je nový systém 

financovania obcí, posilnenie samostatnosti zodpovednosti verejných financií a kvalitné služby občanom. 

Decentralizáciou  verejnej správy a prenosom kompetencií zo štátu na obec, prechádzali kompetencie 

postupne,  a to nasledovne:  matrika, základná škola, materská škola, stavebný úrad a  sociálna činnosť. 

Samosprávne kompetencie obec Kapušany financuje z vlastných príjmov daňových, nedaňových a z 

nájmu a predaja majetku. Financovanie prenesených kompetencií je na základe zákona č. 564/2004 Z.z. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.   Obec v roku 2003 zrekonštruovala kultúrny dom, ktorý v súčasnosti slúži na kultúrne akcie pre 

obec a záujmové obecné organizácie. V roku 2007 bol skolaudovaný bytový dom 18 b.j.. V roku 2010 

sa zrealizovala rekonštrukcia pavilónu A, B základnej školy z vlastných zdrojov a z fondov EÚ prístavba 

spojovacieho pavilónu, v ktorom je 10 nových tried, kabinety. V roku 2011 obec v parku vybudovala 

amfiteáter, ktorý slúži na kultúrne podujatia rôzneho žánru. V roku 2012 a v roku 2013 obec z fondov 

EÚ realizovala projekt „Regenerácia centrálnej časti obce Kapušany“ /rekonštrukcia komunikácií, 

výstavba chodníkov, osvetlenie a  sadové úpravy a architektúra/, a taktiež projekt „Úprava 

Vlajka obce: Pečať 

obce: 
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Kapušianskeho potoka“. V roku 2014  obec  v  Parku  svätých  Cyrila  a  Metoda        v  rámci  projektu  

INTEREG  vybudovala  hľadisko k amfiteátru pre 1000 návštevníkov na sedenie, ozvučenie amfiteátra, 

a taktiež   upravila športové - asfaltové ihrisko. V roku 2015 obec spravila celkovú údržbu Denného 

centra /stará budova MŠ/, obnovu komunikácií v obci, prístavbu dvoch spální k MŠ a  WC k budove 

ŠJ, osvetlenie prechodov na  ulici Hlavnej a oddychové zóny v obci Kapušany. V roku 2016 obec 

opravila asfaltový povrch komunikácie ulica Lesná, vykonala údržbu obecných budov kultúrneho domu 

a zdravotného strediska, rekonštrukciu strechy budovy bufetu na futbalovom ihrisku, zrealizovala 

elektrickú prípojku k správcovskému objektu a   nasvetlenie   hradu,   výstavbu   stoky   A na   ulici   Nová   

štvrť,   inštaláciu   meračov   rýchlostí   a výstavbu oddychovej zóny na ulici Púchovská. V roku 2017 obec 

rozšírila kamerový systém, zrealizovala sa výmena radiča a návestidiel na semafore na ul. Prešovskej, 

pokračovalo sa vo výstavbe oddychovej zóny na konci ulíc Ardova a Slánska cez projekt O schodík 

bližšie a tiež výstavba oddychovej zóny na ulici Puchovská cez projekt  Mosty  porozumenia.  Obec  

zrekonštruovala  chodníky  na  ulici  Hlavná,  cestu  na  ulici Cintorínska,  cesty a parkoviská Pod 

hradom  a osadila zábradlia na ulici Puchovská. Obec rozšírila osvetlenie ulíc /Kráľovská, Priemyselná 

a Topoľová/ a rozšírila rozhlas na ul. Kráľovská, realizovala projekt Detské ihriská pod Kapušianskym 

hradom. 

V roku 2019 boli ukončené projekty: Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v Kapušanoch 

/komplexná rekonštrukcia budovy obecného úradu s realizovanými opatreniami na úsporu energií/, 

Rekonštrukcia   a prístavba   materskej   školy   v Kapušanoch   (rekonštrukcia   pôvodných   priestorov a 

prístavba  –  vzniklo  tak  6  tried  so  spálňami  a sociálnymi  zariadeniami).  Prebiehala  komplexná 

rekonštrukcia obecnej knižnice (projekt V knižnici ako doma). V súvislosti s rekonštrukciou cesty II/545 

– smer Bardejov obec Kapušany zrealizovala rekonštrukciu chodníka na ul. Hlavná zo zámkovej dlažby 

po predajňu Milk Agro a tiež po druhej strane smerom k zdravotnému stredisku.  

Rok 2020 bol poznačený pandémiou COVID-19, ktorá zasiahla celý svet. Bola vyhlásená mimoriadna 

situácia, núdzový stav, lockdown. Nastal útlm vo všetkých oblastiach života. Obec ako samospráva sa 

musela prispôsobiť nepredvídaným okolnostiam, zasadal krízový štáb, zabezpečovali sa ochranné a 

dezinfekčné prostriedky, v závere roka obec zabezpečovala plošné testovanie obyvateľstva antigénovými 

testami. V rámci investičnej činnosti obec realizovala z dotácie Ministerstva vnútra rekonštrukciu 

vnútorných priestorov Požiarnej zbrojnice s cieľom zvýšenia tepelnoizolačných vlastností priestorov a 

následnej úspory energií (výmena okien a garážových dverí, zateplenie stropu a nová elektroinštalácia).  

  
Rokovaním s investormi a realizátormi rekonštrukcie cesty I/18 sa bez finančných investícií obce 

zrealizovala rekonštrukcia križovatky ciest II/545 a I/18, pričom náklady na prevádzku cestnej svetelnej 

signalizácie znášala obec.  

  

 

Pred Po 

Pred Po 
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Pokračovali práce na konzervácii a čiastočnej obnove NKP hrad Kapušany.   

Slovenský vodohospodársky podnik zrealizoval práce na odstraňovaní brehových porastov a nánosov na 

toku Ladianka v úseku rkm 0,000 – 1,070.   

 

 

 

V obci sa realizovala výstavba optickej siete. V Parku sv. Cyrila a Metoda bol uskutočnený odborný orez 

drevín. Na budove školskej jedálne bola opravená zatekajúca strecha. Vedenie ZŠ s MŠ sa postaralo o 

opravu zatekajúcej strechy na budove telocvične. 

Rok 2021 bol tiež poznačený celosvetovou pandémiou COVID-19. Obec zabezpečovala skríningové 

testovania,   

 

Z investičnej činnosti v jari bol obcou Kapušany vyčistený potok Kapanoš, rigol na ul. Železničná, priepust 

po priekopu pri železničnej trati.  

 

Pred 

Po 

Pred Po 
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Z operačného programu Kvalita životného prostredia bola financovaná Zmena zdrojov vykurovania budov 
ZŠ s MŠ Kapušany (budovy ZŠ, telocvične a jedálne). Ide o zmenu spôsobu vykurovania prostredníctvom 
technológie tepelných čerpadiel. 
 

 
 
V letných mesiacoch prebehla kompletná 
rekonštrukcia priestorov a vybavenia 
školskej jedálne z finančných zdrojov obce. 

 
Prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu bolo v rámci projektu “Zlepšenie 

kľúčových kompetencií Základnej školy s materskou školou Kapušany” vybavených 5 odborných učební, 

a to učebňa informatiky, jazykové laboratórium, učebňa techniky, učebňa fyziky a chémie. 



10  

 

 V jeseni 2021 bola zrealizovaná výstavba chodníka na ul. Železničná (od Zdravotného strediska po 

železničný priechod k Slovnaftu). 

 
Na ulici Urbárska a Severná bola 

zrekonštruovaná kanalizácia 

prostredníctvom Integrovaného regionálneho 

operačného programu. 
 

Na ulici Cintorínska bola z prostriedkov obce 

vybudovaná kanalizácia. 

 

V Parku sv. Cyrila a Metoda bola zrealizovaná II. etapa odborného orezu stromov.  

V odpadovom hospodárstve bol zavedený system evidencie odpadov z domácností pri každom zbere 

komunálneho a triedeného odpadu a zakúpené kompostéry do každej domácnosti. 

 

4.5  Pamiatky 

Medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky v našej obci patria: 

❖ Národná kultúrna pamiatka - zrúcanina Kapušianskeho 

hradu 

Krátka história hradu: 

okolo r. 1249 - hrad Tubul 

1347 - „locus castri Mogloch“ (miesto zbúraného hradu) 

1410 - kráľ Žigmund Luxemburský daroval  panstvo Andrejovi de 

Koka, budinskému mešťanovi. Andrej založil rod Kapy, postavil hrad. 

1440 - kráľ Vladislav I. Jagelovský daroval hrad šľachticom 

z Rozhanoviec 

1464 - vlastníctvo Jána z Kapušian 

1468 - hrad obsadili bratríci, koniec 15. storočia útok poľských vojsk 

Jána Alberta, hrad poškodený. 

16. storočie – hrad prestavaný a rozšírený o dolné nádvorie, priekopa. Pristavané hospodárske 

objekty, remeselné dielničky, aj budova strážnice (prelom 16.-17. storočia). 

Pred Po 
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17. storočie – panstvo sa sťahuje do kaštieľa v Tulčíku a hrad sa mení na refugiálny (plniaci úlohu útočiska). 

Na hrade ostáva hradná posádka a šľachta sa tu uchyľuje iba v prípade nebezpečenstva. 

1686 - v čase protihabsburského povstania obsadil hrad Imrich Tököly 

1709 – vodca vojsk Františka II. Rákocziho - Telekessy dal hrad zapáliť. 

1712 - po návrate hradu do rúk rodu z Kapušian, vdova po Gabrielovi z Kapušian – Eva Gergelakyová, dala 

poškodený hrad opraviť.  

1715 - v zmysle vládneho nariadenia bol  hrad vypálený, aby sa nestal strediskom protihabsburského hnutia. 

Odvtedy bol hrad neobývaný a pustol. 

1963 – hrad vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku 

2012 - obec Kapušany začala s komplexnou konzerváciou a čiastočnou obnovou hradu 

2016 – otvorenie správcovského objektu a vyhliadkovej veže, osvetlenie hradu 

2018 – vyhliadková lavička 

2021 – po lesnej ceste na hrad bol sprístupnený Náučný chodník Bohatiera z Maglovca 

 

❖ Národná kultúrna pamiatka - Rímskokatolícky kostol sv. Martina  

Posviacka terajšieho kostola bola 11. novembra 1798 na sviatok sv. Martina, 

ktorému je zasvätený. O výstavbu sa zaslúžili bratia Jozef a Gabriel Kapyovci, 

ktorí darovali do kostola lavice, pozlátenú monštranciu. Kostol je postavený 

v klasicistickom slohu s použitím zvyškov stavby starého kostola (gotická nika 

s mníškou) – doplniť obrázok.  Má jednu hlavnú loď a dvojposchodovú vežu. 

Kostol bol viackrát opravovaný, dokonca ho dvakrát poškodil požiar. V rokoch 

1931-32 umeleckí maliari Mikuláš Jordán a jeho brat Wagner vymaľovali kostol 

zvnútra. K vzácnostiam kostola patria obrazy Rombauera z roku 1847 – sv. Ján 

Nepomucký, ktorého kati sa chystajú hodiť do Vltavy. Druhý obraz vyobrazuje 

snímanie Krista z kríža. V kostole dominuje obraz sv. Martina, ktorý daroval 

Ján Kapy. Znázorňuje sv. Martina ako vojaka, ktorý sedí na koni a delí sa 

o polovicu svojho plášťa s prosiacim žobrákom. Nad ním poletujú anjeli.  

4.6  Významné osobnosti obce 

❖ Gabriel Kapy (1658 – 1728) – tento významný rodák z Kapušian bol pedagógom, 

spisovateľom, ale hlavne teológom a filozofom. Patril medzi aktívnych predstaviteľov protireformácie a 

bol predstaveným jezuitov v Trenčíne a v Trnave. Počas svojich štúdií vo Viedni napísal dramatickú 

prácu Obrana a oslobodenie Viedne. Neskôr sa Gabriel Kapy dostal k misiám a napokon, v roku 1713 sa 

stal rektorom Trnavskej univerzity kde prednášal dogmatiku a písal práce o kresťanskej náuke a viere. 

❖ MUDr. Anton Neuwirth, Dr. H. c. bol predsedom Konfederácie politických väzňov 

Slovenska, bývalý slovenský veľvyslanec Pri svätej Stolici a čestný Predseda Spoločenstva Ladislava 

Hanusa. Narodil sa 22.januára 1921 v obci Bystričany, detstvo prežil na ulici Dubovej v Kapušanoch, 

Žiline a Bojniciach. Študoval medicínu v Bratislave.  

Pôsobil ako lekár v Čadci, Martine a Bojniciach. Počas svojho pôsobenia  

v oblasti medicíny vypracoval genetickú mapu, ktorá umožňovala odhaliť 

prenášačov chorôb a upozorniť ľudí na riziká pri uzatváraní manželstiev. 

Až do odchodu do dôchodku v roku 1989 sa podieľal na početných 

vedecko- výskumných prácach. Od roku 2003 bol predsedom Konfederácie 

politických väzňov Slovenska. Bol tiež zakladajúcim členom Fóra života, 

ktoré udeľuje Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života.  

Dr. Anton Neuwirth zomrel 21. septembra 2004 v Bojniciach vo veku 83 rokov. V roku 2005 mu 

prezident SR udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy - in memoriam za významné zásluhy 

v oblasti sociálneho a kultúrneho rozvoja Slovenskej republiky.   
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❖ Ing. Ján Slávik, DrSc. sa narodil v roľníckej rodine 25. januára 

1932 v Kapušanoch, ako najstarší z 8 detí. Základné vzdelanie získal na 

tunajšej ľudovej škole, popri vzdelávaní bol nápomocný aj pri domácich 

prácach na gazdovstve. Celú rodinu Slávikových hlboko postihlo uväznenie 

ich otca a jeho následné odvlečenie na Sibír do gulagu - pracovného tábora, 

kde spolu s ďalšími našimi občanmi z Kapušian strávili 11 dlhých mesiacov. 

O osudoch týchto nevinných ľudí bola vydaná publikácia Odvlečení, kde sa 

spomínajú aj naši spoluobčania. Mladý chlapec Ján mal v tom čase 13 rokov 

a ako najstarší zastupoval v rodine prácu otcu na poli, v gazdovstve, ako aj 

pri výchove mladších súrodencov. Prihlásil sa na stredoškolské štúdium 

Gymnázia v Prešove, ktoré ukončil s vyznamenaním a  pokračoval v štúdiu na Baníckej fakulte Vysokej 

škole technickej v Košiciach. Už počas štúdia vynikal mimoriadnou usilovnosťou a po úspešnom 

vysokoškolskom štúdiu začal pracovať ako odborník/geológ na východe Slovenska, kde sa zaoberal 

výskumom Podvihorlatskej uhoľnej panvy a bol poverený vedúcim špeciálnych geologických zložiek 

v uhoľnom priestore. Práve on sa pričinil o otvorenie lomu zeolitu v obci Nižný Hrabovec. V r. 1960 

mu bola zverená zodpovedná úloha vo vyhľadávaní surovín pre keramický priemysel, kde vtedajšie 

Československo nemalo žiadne tradície. Pod jeho vedením sa položili základy pre výstavbu 

Keramokombinátu v Michalovciach, bol pri otvorení ďalších 8 tovární na výrobu perlitu. Po úspešnom 

zvládnutí týchto úloh sa v r. 1965 stal vedúcim geologického strediska, ktorého prvoradou úlohou bolo 

zabezpečiť surovinové zdroje pre východné Slovensko. Zákonom o československej federácii v r. 1968 

bol zriadený Slovenský geologický úrad a práve schopnosti, pracovitosť a vysoká odbornosť vyzdvihli 

Jána Slávika za riaditeľa tejto inštitúcie. Jeho úspechy v práci, ďalšie vzdelávanie, objavy ložísk 

nerastných surovín v celých Západných a Východných Karpatoch ho zapísali medzi najväčších 

odborníkov v československej geológii. O jeho veľkej odbornosti svedčí takmer 100 publikovaných 

odborných prác, zahŕňajúce širokú škálu geologickej problematiky a jeho vedecká činnosť sa dostala do 

povedomia doma aj v zahraničí a tvorí súčasť vzdelávania žiakov vysokých škôl v tomto odbore.             

P. Slávik bol členom veľmi významných geologických ustanovizní, bol šéfredaktorom odborného 

časopisu Mineralia slovaca a vo svojom odbore bol v celom Československu pokladaný za najväčšieho 

odborníka a vedeckú kapacitu. Žiaľ, jeho závažné kardiovaskulárne problémy náhle ukončili jeho 

aktívnu činnosť, zomrel 16.  decembra 1974 ako 42 ročný na chorobu srdca. P. Ján Slávik je pochovaný 

na Cintoríne Slávičie údolie, Bratislava, Karlova Ves. 

 

5. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

 

5.1 Výchova a vzdelávanie 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou školou Kapušany 

a Súkromná základná umelecká škola. 
 
 

5.1.1 Základná škola s materskou školou Kapušany 

Obec v rokoch 2010 – 2012 zrealizovala rekonštrukciu a prístavbu budovy základnej školy, vďaka ktorej 

sa  zvýšil  počet  tried,  odborných  učební  a kabinetov.  Výmenou  okien, zateplením  budov  i strechy, 

rekonštrukciou ústredného kúrenia a hydraulickým vyregulovaním budov sa zvýšili energetické úspory.  

V máji 2011 sa po 48 rokoch prevádzka materskej školy presťahovala do centra obce, do areálu základnej 

školy (od r.1963 sídlila v starej budove niekdajšej školy). Aj táto zmena bola podnetom pre zlúčenie 

miestnej základnej deväťročnej školy s miestnou materskou školou k 1.9.2011, čím sa obec snažila 

dosiahnuť zjednodušenie financovania i zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Oficiálnym názvom 

školy je od toho času Základná škola s materskou školou Kapušany. 
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Tabuľka 1 Základná škola s materskou školou- MATERSKÁ ŠKOLA 
 

ROK POČET 

ŽIAKOV 
 

POČET 

TRIED- 

SPOLU 

POČET 

PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKOV 

POČET 

NEPEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKOV 

2014/2015 66 3 6 1 

2015/2016 80 3 6 1 

2016/2017 75 3 6 1 

2017/2018 66 3 6 1 

2018/2019 67 3 6 1 

2019/2020 80 5 10 2 

2020/2021 96 6 12 2 

2021/2022 95 6 12 2 

 
 

Tabuľka 2 Základná škola s materskou školou – ZÁKLADNÁ ŠKOLA (1.-9.ročník) 

ROK POČET 
ŽIAKOV 

POČET
TRIED- 
SPOLU 

POČET 

PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKOV 

POČET 

NEPEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKOV 
2014/2015 501 24 45 13 

2015/2016 486 25 43 12 

2016/2017 473 28 39 7 

2017/2018 480 26 43 7 

2018/2019 485 26 43 7 

2019/2020 502 24 46 

 

7 

2020/2021 518 24 47 7 

2021/2022 537 26 50 7 

 
Z počtu 537 žiakov bolo 174 žiakov z Kapušian, ostatní sú žiaci s trvalým alebo prechodným pobytom v 
obciach: Podhorany, Chmeľovec, Šarišská Trstená, Proč, Pušovce, Čelovce, Chmeľov, Lipníky, Nemcovce, 
Lada, Šar. Poruba, Okružná, Trnkov, Fulianka,Tulčík, Demjata, Prešov, Ľubotice, Petrovany, Budkovce.  
 

Aktivity zrealizované v MŠ: 

- v týždni mobility si jednotlivé triedy zrealizovali dopravné hry a súťaže na dopravnom ihrisku v miestnom 

parku, 

- na Deň mlieka si v každej triede učiteľky s deťmi pripravili aktivity, v ktorých deťom vysvetlili význam 

konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie, na sponzorsky získaných jogurtoch od MILK-AGRA 

si pochutili všetky deti, 

- materskú školu navštívil Mikuláš, čert aj anjel, ktorí spoločne deťom rozdali mikulášske balíčky plné 

dobrôt, pripravených v spolupráci s rodičmi, 

- v parku za budovou materskej školy pani učiteľky s deťmi realizovali hry v snehu,  

- na karneval si deti s učiteľkami vlastnoručne zhotovili masky a škrabošky, zatancovali si a súťažili v 

svojich triedach, 

- v duchu tradícií Veľkej noci deti zdobili veľkonočné kraslice, plietli „korbáče“, spievali piesne a recitovali 

básne o jari, 

- máj bol venovaný matkám a rodičom, deti si pripomínali tieto sviatky piesňami a básničkami, mamkám 

kreslili obrázky a srdiečka, ktoré vešali na plot obecného úradu a takto sa zapojili aj s rodičmi do aktivity, 

ktorú pripravil OcÚ, 

- 1.jún deti oslávili spevom, tancom, súťažnými hrami a pohostením sa na terase materskej školy, 

- posledný júnový deň sa predškoláci rozlúčili s materskou školou slávnostným vystúpením pred rodičmi na 

terase materskej školy, slávnosti predchádzalo fotenie, príprava školského tabla, nácvik rozlúčkových básní 

a piesní, zhotovenie darčekov pre odchádzajúce deti, rodičia prekvapili deti darmi v podobe kníh, 

pohostenia, maľovaním na tvár a nafukovacím hradom, ktorý spestril deťom posledný deň v materskej škole. 

 

Aktivity zrealizované v ZŠ: 

- Imatrikulácia prvákov bola zrealizovaná v spolupráci so SZUŠ, 
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- Deň mlieka oslávili žiaci pochutením si na sponzorsky získaných jogurtoch súčasne s realizáciou aktivít 

na tému význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie človeka, 

- Európsky týždeň športu – jednou z aktivít bol výstup na hrad, 

- Do kampane pod názvom „Týždeň boja proti drogám“ sa žiaci 1.-4. ročníka zapojili aj tak, že chodili do 

školy každý deň oblečení v inej farbe, 

- Týždeň zdravej výživy - besedu si žiaci spríjemnili ochutnávkou zeleniny, ovocia, mliečnych výrobkov, 

ovsených kaší a fit koláčikov a taktiež čajíkov z čerstvých, ale aj sušených byliniek, 

- Mikulášske posedenie – zrealizovali žiaci v rámci tried, 

- Posedenie pod stromčekom – besedy v rámci tried o tradíciách a odlišnostiach sviatkov, 

- Karneval v online poňatí – príprava masiek v domácom prostredí, 

- Hry na snehu, 

- Jarná škola – bola realizovaná prostredníctvom kombinácie dodatočného výkladu učiva a jeho 

precvičovania, taktiež upevňovania učiva, získavania spätnej väzby při práci v malých skupinách, 

individuálnym prístupom vyžadovaná aktívna práca žiakov 

a ich motivácia, 

- Medzinárodný Deň stromov bol pripomenutý vysadením stromčeka pri jazierku, - Slávik Slovenska, 

Kapušiansky slávik – zapojenie sa do súťaže v speve ľudovej piesne prostredníctvom videonahrávky, 

- Deň Zeme a Deň vody – rôzne aktivity k týmto udalostiam boli realizované v rámci kolektívov tried a 

výtvarné práce Tajomstvo oceánov a Triedenie odpadu, 

- Tvorivé písanie – žiaci vymýšľali básničky pre mamičky, 

- Starostlivosťou o školskú záhradku „Nezábudku“ žiaci preukázali svoj vztah k prírode, 

- Športovými a loptovými hrami sa žiaci zapojili do akcie „Stop drogám“, 

- Maľovaný chodník poukázal na výtvarné schopnosti našich žiakov, 

- Turistický deň absolvovali žiaci 8. ročníka, 

- Žiaci sa podieľali na príprave príspevkov do školského rádia, 

- Napriek mimoriadnej situácii žiaci a učitelia prispievali do školského časopisu svojimi príspevkami, 

- Celoslovenské Testovanie 9 bolo zrealizované na našej škole na základe výberu ministerstva školstva 

online formou, výsledky sú uvedené v správe, 
- Na besede so žiakmi 8. ročníka boli preberané otázky prevencie trestnej činnosti, 
- Realizovali sa charitatívne zbierky, v rámci ktorých boli podporené rodiny v núdzi, Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska a misijné programy. 
 
Výsledky žiakov v celoslovenských meraniach vedomostí žiakov: 
 
V školskom roku 2020/2021 bolo testovanie piatakov T5 zrušené. Deviataci absolvovali online formou tzv. 
Monitoring NÚCEM 2021, v ktorom dosiahli tieto výsledky: 
 

SJL 

priemerná známka v 1. polroku 9. roč.: 2,06 

MAT 

priemerná známka v 1. polroku 9. roč.: 1,89 

Žiaci ZŠ s MŠ 

Kapušany 
73,87 % 

Žiaci ZŠ s MŠ 

Kapušany 
66,57 % 

celoslovenský priemer 61,60 % celoslovenský priemer 56,40 % 

 
 
Štatistika v prijímaní na stredné školy: 
 

Názov skupiny škôl Počet umiestnených žiakov 

Gymnáziá                                           20 

Stredné športové školy 1 

Zdravotnícke školy                                 9 

Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ                     1 

Ekonomické, obchodné SOŠ                           9 

Pedagogické školy                                  2 

Technické, dopravné SOŠ                            7 

SOŠ ostatné                                        11 



15  

Praktické školy, OU                                1 

Pracovný pomer                                     7 

Osemročné gymnázia 2 

 
 
Záujmová činnosť žiakov sa uskutočňovala v útvaroch: 
Čerešenka, Školský rozhlas, Hravá slovenčina, Bonjour, Basketbalový krúžok, Hravá matematika, Hravá 
slovenčina, Príroda a ja, Tenisový krúžok, Turistický krúžok 
 
Na škole boli aktívne projekty: 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou Kapušany - implementácia 
moderného vybavenia špeciálnych učební fyziky, chémie, techniky, informatiky a jazykového laboratória do 
vyučovania 
Zelená škola - realizácia environmentálnych programov 
Spolu múdrejší 2 - uskutočňovalo sa doučovanie v predmete matematika na 2. stupni ZŠ 
Podpora doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia - bolo podporené financovanie 
rozširujúceho štúdia informatiky učiteľov na 2. stupni ZŠ 
Dajme spolu gól - futbal pre deti v MŠ a ZŠ 
Červené stužky - aktivity zameraná na osvetu v prevencii ochorenia AIDS 
Múdre hranie 2 - vybavenie MŠ didaktickými hračkami 
Činnosť školy v rámci projektu „Byť úspešný v ZŠ Kapušany“ bol ukončený v mesiaci február 2021 a na 
základe úspešnosti v zapojení sa do výzvy „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II - činnosť 
inklúzivného tímu (socialný pedagóg, školský špeciálny pedagóg a pedagogickí asistenti) 
Prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky mali žiaci školy každý týždeň vždy iný druh 
ovocia od spoločnosti Kaufland. 
 
 
Rada školy bola iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadroval a presadzoval verejné 
záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti 
výchovy a vzdelávania. Plnila tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z 
pohľadu školskej problematiky. Rade školy boli na zasadnutiach podávané informácie o: 
- školskom vzdelávacom programe, 
- výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, 
- výsledkoch hospodárenia školy, návrhu rozpočtu školy a rozpočtových opatreniach 
- o pedagogicko - organizačnom a materiálno - technickom zabezpečení výchovno - 
 vzdelávacieho procesu, 
- o počte detí a žiakov prijatých do ZŠ, MŠ a ŠKD, 
- o plnení koncepcie rozvoja školy. 
 
Rodičovská rada – OZ Kapyško v MŠ, ktorá zasadala 3x, mala 5 členov a v ZŠ mala 24 členov (zvolení 
triedni dôverníci). 
Rodičovská rada  - zhromažďovala a riešila námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy 
a vzdelávania žiakov, zabezpečovala tento proces a vzťahy, v ktorých sa uskutočňovala, rokovala 
s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. Z príspevkov rodičov boli finančne doplácané 
aktivity a činnosti vopred odsúhlasené rodičovskou radou. Z vyzbieraných 2 % OZ Kapyško sa podieľalo 
spolu s Kapušany pre všetkých, n. o. na zakúpení prvkov pre workoutové ihrisko.  
 
Informácie o materiálno-technickom rozvoji školy: 
Materská škola má vytvorené veľmi dobré materiálno-technické podmienky na svoju prevádzku, priestory 
každej zo 6 tried spĺňajú kapacitné možnosti pre 16 detí, poskytujú im priestor na hry, oddych a hygienu. 
Vonkajšie priestory poskytujú možnosti na rekreačné, vzdelávacie a športové vyžitie detí v prírode. Spĺňajú 
aj zdravotné hľadisko, pobyt detí v zdravom, prírodnom prostredí školskej záhrady a školského dvora, ktorý 
je vybavený záhradnými hračkami a preliezačkami. Niektoré triedy je potrebné vybaviť detským nábytkom, 
hrovými kútikmi, audiovizuálnou technikou, interaktívnou tabuľou (v dvoch triedach ešte chýba) a CD 
prehrávačmi. V spolupráci so ZŠ k nám boli preradené dva TV prijímače, 3 ks DVD prehrávače a dva 
notebooky. Boli zakúpené nové učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti. K estetike a podnetnosti prostredia 
prispieva aktuálna výzdoba interiéru MŠ, maľby, ktoré učiteľky vytvorili na stenách spální charakterizujú 
jednotlivé triedy, výzdoba chodieb sa viaže na ročné obdobia, regionálne zvyklosti, sviatky a udalosti. 
V spolupráci s radou rodičov boli pre materskú školu zakúpené nádoby na vodu 6ks a poháre pre každé dieťa 
v rámci zdravého doplnenia pitného režimu detí počas ich celodenného pobytu v materskej škole, germicídny 
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žiarič určený na eliminovanie vírusov v priestoroch materskej školy. Z fondu OZ Kapyško rodičia kúpili aj 
hračky určené pre hry detí v pieskovisku, odrážadlá (5ks) a detské kolobežky ( 2ks).  
 
Materiálno-technické podmienky v základnej škole sú vo vyhovujúcom stave. Škola má vlastný kamerový 
systém na kontrolu pohybu osôb po škole, v telocvični aj v školskej jedálni. Dochádzkový a stravovací systém 
je ošetrený a zabezpečený čípovým systémom prostredníctvom aSc Agendy. V budove „B“ bolo pracovné 
prostredie žiakov v triedach a učiteľov v kabinete IT (inkluzívneho tímu) vrátane počítačovej učebne 
zlepšené rekonštrukciou podláh a výmenou všetkých dverí. Vo všetkých triedach budov „A“ a „B“ boli 
vymaľované sokle, bola realizovaná kompletná výmena obkladačiek, starých umývadiel, batérií a všetkých 
sifónov vrátane prečistenia vodovodného potrubia. Bol vymaľovaný kabinet pre členov IT, počítačová 
učebňa v budove „B“ , kabinet ŠUF a vstupná chodba v budobe „B“.. V kabinetoch SJL, IT a ŠUF bol 
doplnený nábytok. Boli zrealizované všetky naplánované revízie. Na budove „B“ bolo nutné vymeniť 
bleskozvod, ktorý bol po revízii vyhodnotený ako nevyhovujúci. Z dôvodu mimoriadnej situácie na 
dezinfekciu a hygienu rúk boli dokúpené bezkontaktné teplomery, dávkovače na dezinfekciu do všetkých 
priestorov školy a zásobníky na papierové utierky k toaletám. V priestoroch školy bolo žiakom na základe 
záujmu zákonných zástupcov umožnené testovanie kloktacími testami. Vedenie školysa neustále snažilo 
vytvárať bezpečné prostredie a čo najvyhovujúcejšie podmienky pre žiakov školy a pre všetkých 
zamestnancov na prípravu vyučovacích hodín a na relaxáciu. 
Vo výchovno-vzdelávacom procese, je vyťažených a využívaných všetkých 25 tried a 8 odborných učební. 
Triedy sú vybavené spravidla novými lavicami a bielymi keramickými tabuľami. Vo všetkých triedach boli 
nainštalované dataprojektory. V škole sa nachádzajú odborné učebne fyziky, chémie, jazykové laboratórium, 
dve telocvične (veľká, malá).  
Vybavenosť kabinetov a odborných učební pomôckami je dobrá a neustále sa dopĺňa podľa potreby a 
požiadaviek vyučujúcich. V tomto školskom roku boli modernými učebnými pomôckami vybavené 
kabinetné zbierky na výučbu predmetov CHE, FYZ, BIO, THD prostredníctvom projektu Zlepšenie 
kľúčových kompetencií. Zakúpené boli nové lavičky do všetkých budov školy. Školský areál tvorí Park sv. 
Cyrila a Metoda, školská jedáleň a veľká telocvičňa. 
Naďalej zostáva potreba rekonštrukcie podlahy a stien telocvične, teda konkrétna potreba výmeny podlahy 
– palubovky a taktiež výmena obkladu stien v telocvični. Okolie školy a celého areálu pravidelne kosí údržbár 
školy a úprava zelene nielen areálu, ale aj záhradky Nezábudka je zabezpečená starostlivosťou žiakov pod 
vedením pedagógov. Didaktická technika bola doplnená a boli zakúpené: počítače, notebooky, tlačiarne, 
dataprojektory s držiakmi, nábytok do kabinetov, dvere do tried a priestorov v budove „B“. Vybavenosť 
školy učebnicami je na dobrej úrovni, každým rokom sa fond dopĺňa podľa přidělených finančných 
prostriedkov a prostredníctvom prieskumu trhu boli objednané učebnice, ktoré patrili do zoznamu 
schválených učebníc MŠVVaŠ SR.  
Zriaďovateľ školy prostredníctvom projektu zabezpečil realizáciu vykurovania školy prostredníctvom 
tepelných čerpadiel, z vlastných zdrojov zrealizoval celkovú rekonštrukciu školskej kuchyne a výmenu 
vykurovacích telies v školskej jedálni, čo svedčí o snahe zriaďovateľa zvyšovať úroveň školy a zlepšovať 
pracovné podmienky jej žiakov a zamestnancov. 
 
 

5.1.2 Súkromná základná umelecká škola Kapušany 

V priestoroch Základnej školy s materskou školou Kapušany pôsobí Súkromná základná umelecká škola 

Kapušany, ktorá bola zriadená s termínom začatia činnosti dňa 1. septembra 2017. 

 

Identifikačné údaje: 
Názov školy: Súkromná základná umelecká škola 

Adresa: Hlavná 367/7, 082 12  Kapušany 
Telefón: 0907253624 

E-mail:kapusany.szus@gmail.com 
wwwstránka: szuskapusany.edupage.org 

Zriaďovateľ: Igor Kasala, vedúci zamestnanec školy 

Riaditeľka: Mgr. Irena Kasalová, DiS.art, 0907253624, e-mail:irenkateatro@gmail.com 

 

Odbory:  

- Hudobný– klavír, spev, flauta zobcová a priečna, bicie, keyboard, husle, violončelo, akordeón, 

gitara 
- Literárno-dramatický 
- Tanečný 

- Výtvarný 

mailto:kapusany.szus@gmail.com
mailto:irenkateatro@gmail.com
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Žiaci: 

ROK POČET 

ŽIAKOV 

POČET TRIED 
- SPOLU 

POČET 

PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKOV 

POČET 

NEPEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKOV 

2019/2020 183 20 10 1 

2020/2021 206 23 11 1 

2021/2022 235 24 14 - 

 
Podrobnejšie údaje o počte žiakov: 

Mgr. Kasalová Irena – LDO -33 
Bc. Inna Srníková – TO - 28 

Mgr. Zuzana Buzinkaiová – VO – 44 
Sokolová Erika - 17 

Mgr. Daniel Fejerčák - 22 

Mgr. Majcherová Jana, DiS. art - MD 
Lukáčová Jitka, DiS.art - 9 

Puškáš Marek - 14 
Mgr. art. Zobalová Stanislava, ArtD. - 20 

Ladislav Žilík, DiS. art – 12 

Bc. Gajdošová Eva – 14 

Mgr. Kandráčová Klaudia, PhD – 3 

Kollárová Martina – 11 

Mgr. Baňasová Katarína - 8 

 

Zamestnanci: 

Mgr. Kasalová Irena – riaditeľka a učiteľka skupinových foriem LDO Bc. 

Inna Srníková – učiteľka tanečného odboru 
Mgr. Zuzana Buzinkaiová – učiteľka výtvarného odboru  

Bc. Sokolová Erika – učiteľka hry na klavíri 

Mgr. Daniel Fejerčák – učiteľ hry na gitare 
Mgr. Majcherová Jana DiS.art –učiteľka hry na klavíri a hudobnej náuky – materská dovolenka 

Lukáčová Jitka, DiS. art– učiteľka spevu, hlasovej výchovy a hry na klavíri 
Puškáš Marek DiS. art – učiteľ hry na akordeón a hudobnej náuky 

Mgr. art. Zobalová Stanislava, ArtD.– učiteľka hry na violončele a husliach 
Igor Kasala – učiteľ prednesu LDO 

Ladislav Žilík, DiS.art –učiteľ hry na dychové nástroje, bicie a klavír 

Mgr. Baňasová Katarína – husle 
Bc. Eva Gajdošová, DiS. art- učiteľka hry na klavíri a hudobnej náuky 
Kollárová Martina – učiteľka hry na klavíri a hudobnej náuky 
Mgr. Kandráčová Klaudia PhD. - učiteľka hry na klavíri a hudobnej náuky 
 
 

Pracovnýpomer Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

TPP 6 1 

Dohoda o PČ 5 1 

Znížený úväzok 3 - 

 

AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY 

  4.9.2021 – Indiánske leto – indiánsky športový deň vytvorený učiteľmi SZUŠ pre obyvateľov   

                                            a žiakov Kapušian 

17.10.2021  – Koncert pre starých rodičov - online 

22.10.2021  – XX. Ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ v Trnave –  

                      Schneiderova Trnava 

8.11.2021  – Medzinárodná violončelová súťaž – Rajecká hudobná jar 

9.11.2021  – Koncert víťazov – Viedeň 

18.11.2021 – Medzinárodná violončelová súťaž J. Vychytila 
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28.11.2021  – I. adventný koncert - online 

5.12.2021 – II. adventný koncert- online 

12.12.2021  – III. adventný koncert- online 

19.12.2021 – IV. adventný koncert- online 

24.12.2021  – vianočné hudobno-dramatické pásmo Betlehem – film online 

 

Výtvarný odbor: 

December 2021 – Budovy pre kultúru 

 

Súťaže a ocenenia:  

22.10.2021 – XX. Ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ v Trnave –  

                      Schneiderova Trnava 

                      Vanesa Bortníková, Ján Kunec – strieborné pásmo / S. Zobalová 

8.11.2021 – Medzinárodná violončelová súťaž – Rajecká hudobná jar 

                     Vanesa Bortníková – 3. miesto/ S. Zobalová 

9.11.2021 – Koncert víťazov – Viedeň – Vanesa Bortníková/ S. Zobalová 

18.11.2021 – Medzinárodná violončelová súťaž J. Vychytila 

                      Vanesa Bortníková – 3. Miesto/ S. Zobalová 

 

5.2 Sociálne zabezpečenie a zdravotníctvo 
 
 
Na území obce sú poskytované sociálne služby (v zmysle zak. 448/2008 Zákon o sociálnych službách) v 

zmysle VZN č. 5/2009 o poskytovaní sociálnych služieb. 

V obci žijú obyvatelia, ktorí sú poberateľmi sociálnych dávok a túto sociálnu pomoc využívajú ako súčasť 

sociálneho zabezpečenia v našom štáte. Takéto sociálne zabezpečenie je možné využívať v prípade, že sa 

občan ocitne v zlej životnej situácii resp. v hmotnej núdzi, to znamená, že jeho príjem nedosahuje životné 

minimum. 

 

Tabuľka 3 Prehľad žiadostí o posúdenie odkázanosti na soc. službu 
Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020  Rok 2021 

3x žiadosť o posúdenie 

odkázanosti na soc. 

službu 

6- žiadosti umiestnenie, 4- 

žiadosti v poradovníku, 

4-žiadosti ukončené pre 

úmrtie, 1- žiadosť 

stiahnutá 

8 x žiadosť o posúdenie 

7 – umiestnená 

0 – poradovník 
2 – úmrtie po umiestnení 

7x žiadosť o posúdenie 

odkázanosti na soc. 

službu 

4-žiadosti umiestnenie,  

1-žiadosť Denný stacionár 

1-prehodnotenie stupňa 

odkázanosti na soc. službu 

1-žiadosť úmrtie 

6xžiadosť o posúdenie 

odkázanosti na soc. 

službu 

4 – úmrtie po 

umiestnení 

1-úmrtie pred 

umiestnením 

Zdroj: OcÚ 
 
V rámci  sociálnej  služby  obec  prispieva  občanom  v  hmotnej  núdzi  aj  jednorazovým  finančným 

príspevkom a finančným príspevkom na lieky. 

 

Denné centrum 

V obci Kapušany sa nachádza Denné centrum (ďalej len DC), ktoré poskytuje klientom sociálne služby     

v rozsahu zohľadňujúcom ich potreby. Poskytovateľom sociálnej služby je Obec Kapušany, miestom 

poskytovania sociálnej služby je Hlavná 238/25 (budova bývalej materskej školy). Prijímateľom sociálnej 

služby v zmysle § 56 zákona o sociálnych službách v dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa 

fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. 

Denné centrum Kapušany začalo svoju činnosť v roku 2018. Kapacita zariadenia je 30 miest a je otvorené 

počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hod. Priemerne navštevuje DC cca 25 klientov. Cieľom 

zamestnancov DC je vytvoriť pre klientov príjemné prostredie a hrejivú atmosféru. 
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DC poskytuje prijímateľovi sociálnej služby nasledovné činnosti : 

- odborné činnosti: 

• základné sociálne poradenstvo, 

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

• sociálna rehabilitácia, 

- obslužné činnosti: 

• stravovanie, 

- ďalšie činnosti: 

• pracovná terapia, 

• zabezpečenie záujmovej činnosti. 

V roku 2021 bola činnosť Denného centra obmedzená pandémiou COVID-19. Viackrát došlo k úplnému 

zatvoreniu. Pracovníčky Denného centra v tom období zabezpečovali donášku obedov, nákup potravín a 

liekov priamo ku klientom do domáceho prostredia. Obec sa zapojila do  iniciatívy „Koľko lásky sa zmestí 

do krabice od topánok.“, v rámci ktorej boli klientom Denného centra a osamelým ľuďom v obci doručené 

krabičky  s  prekvapením  do ich domovov. 

 

V júli sa v priestoroch Denného centra uskutočnil Letný denný tábor v dvoch turnusoch, v auguste Letný 

jazykový tábor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kapušany v roku 2021 poskytovala aj opatrovateľskú službu podľa § 41 zákona o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov. Zabezpečovala ju 1 pracovníčka. 

 

Dohody s ÚPSVaR 

Na základe DOHODY  uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z o pomoci      

v hmotnej  núdzi  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  32  hodín 

mesačne odpracovávali občania uvedení v tabuľke: 

 

Tabuľka 4 Prehľad občanov na základe DOHODY uzatvorenej podľa § 10 

ROK 2021 POČET OBČANOV 

Január 2 

Február 2 

Marec 1 
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Apríl 1 

Máj 1 

Jún 4 

Júl 4 

August 5 

September 4 

Október 2 

November 4 

December 3 

Zdroj: OcÚ 

Obec uzatvárala Dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 12 

ods. 3 písm. b) bod 4. Zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, na základe ktorých občania odpracovávali 64 hodín mesačne. 

Tabuľka 5 Prehľad občanov na základe DOHODY uzatvorenej podľa § 12 

ROK 2021 POČET OBČANOV 

Január 1 

Február 1 

Marec 1 

Apríl 2 

Máj 2 

Jún 2 

Júl 2 

August 2 

 September 3 

Október 3 

November 3 

December 3 

Zdroj: OcÚ 
 
 
Obec uzatvorila s ÚPSVaR v Prešove Dohodu – Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho 

dedičstva v roku 2021, v rámci ktorej obec zamestnávala 4 odborných a 4 pomocných zamestnancov s  

výkonom práce na NKP hrad Kapušany na obdobie  4 mesiacov. V roku 2021 sa práce sústredili na zá- 

padnú stenu západnej miestnosti paláca (na strane vstupu do vyhliadkovej veže). Spriechodnili komín              

v západnej veži, ktorý bol upchatý padlým kamenivom. Pracovali čiastočne aj na priľahlých stenách 

západnej miestnosti hradného paláca v koordinácii s reštaurátormi. Boli nápomocní archeológom pri 

archeologickej sonde v západnej veži a architektovi, ktorý realizoval architektonicko-historický výskum 

západnej a východnej miestnosti hradného paláca. V rámci bežnej údržby vymaľovali schodiská, kosili 

trávnaté porasty a udržiavali prístupovú cestu. 

  

 

 

Koruna 

východnej 

steny 

západnej 

veže pred 

Po 
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Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú lekári v budove zdravotného strediska, ktoré bolo dané do 

užívania v roku 1978. V roku 1997 bolo v súlade so zákonom prevedené do majetku obce. V roku 2021 

poskytovali služby tieto ambulancie: 

 Ambulancie lekárov : 

• 2 všeobecní lekári/2 zdravotné sestry 

• 1 pediater/1 zdravotná sestra 

• 2 stomatológovia/2 zdravotné sestry 

K 31.12.2021 ukončil svoje pôsobenie na Zdravotnom stredisku MUDr. Gazdík (všeobecný lekár). 

Vedľa budovy zdravotného strediska sa nachádza Lekáreň sv. Martina. 

V obci pôsobí občianske združenie Záchranná služba Rayman Rescue, ktoré má na zdravotnom stredisku 

prenajaté priestory. Venuje sa zabezpečovaniu rôznych akcií a podujatí zdravotnou asistenciou, prevádza 

ukážky prvej pomoci, venuje sa zdravotnej výchove na školách. 

Počas roka vyvíja aktivity na podporu pravidelného darcovstva krvi Miestny spolok Slovenského Červeného 

kríža. V roku 2021 dobrovoľníci SČK zabezpečili a rozniesli vitamínové balíčky pre občanov nad 85 rokov. 

 

5.3 Kultúra a šport 

Obec  Kapušany  organizuje  a podporuje  mnoho  kultúrno-spoločenských,  duchovných  i športových 

aktivít, snaží sa byť nápomocná pri rozvoji občianskej spoločnosti a komunitného života. Kultúrno- 

spoločenský a športový život v obci bol poznačený výrazne pandémiou COVID-19 a vyhlásením núdzového 

stavu. Napriek tomu sa podarilo usporiadať niekoľko podujatí. 

 

Prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2021 

Po uvoľnení protipandemických opatrení sa dňa 27. 6. 2021 uskutočnilo podujatie Kapušianske premeny 

II. (ako alternatívne podujatie Kapušianskych folklórnych dní), na ktorom vystúpili domáce zoskupenia 

prezentujúce tradičnú ľudovú kultúru – FS Kapušančan a MSS Kapušanske richtaroše. 

Vrcholným podujatím prázdnin bol Koncert Simy Magušinovej dňa 15.8.2021 na amfiteátri v Parku sv. 

Cyrila a Metoda. 

 

 

 

 



22  

 

27. 8. 2021 bol na amfiteátri zorganizovaný koncert s modlitbovými 

chválami v podaní skupiny Lamačské chvály. 

 4.9.2021 bol uskutočnený Indiánsky športový 

deň v spolupráci so SZUŠ Kapušany. 

 

Mikuláš aj v roku 2021 so svojím tímom pomocníkov roznášal 

mikulášsku nádielku deťom do 10 rokov priamo do ich domácností.   

 

 

 

 

Medzinárodná spolupráca 

V roku 2021 obec Kapušany pokračovala v spolupráci s kultúrnou organizáciou Fundacja na Rzecz Kultury 

Walizka zo Sanoku pri realizácii individuálneho projektu Bohatier z Maglovca zameraného na zvýšenie 

atraktivity poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom posilnenia a rozvoja prírodného a historického 

dedičstva strážneho Kapušianskeho hradu a regiónu Sanok. V júli vystúpil Spolok šarišských šermiarov na 

nádvorí historického múzea – Kráľovského zámku. V septembri sa v rámci projektu Bohatier z Maglovca 

uskutočnili 3 workshopy: workshop bubnovania, žonglovania a divadelný workshop a 2 online koncerty 

poľských hudobných zoskupení prezentujúcich dobovú hudbu (skupina Wernyhora a JAR). 

 

Aktivity organizácií v obci: 

V obci pôsobí v oblasti kultúry viacero organizácií: 

Folklórny  súbor  Kapušančan v obci účinkoval na podujatí Kapušianske premeny II. 

 

Činnosť detskej folklórnej skupiny Čerešenka pôsobiacej pri Základnej škole s materskou  školou 

Kapušany bola výrazne poznačená pandémiou.  V roku 2021 nevystupovala. 
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Mužská spevácka skupina Kapušanske richtaroše v júni 2021 vystúpila pri návšteve hodnotiacej komisie 

Dedina roka 2021, na podujatí Kapušianske premeny II., v auguste na Kapušianskom hrade a na lodi 

Domaša. 
 
Mužská spevácka skupina Glória účinkuje prevažne vo vianočnom období. 

 

Cirkevný zbor Aleluja v roku 2021 pôsobil pri slávnostných bohoslužbách farnosti Kapušany. 
 
 
Veľmi  aktívni  sú  seniori,  ktorí  vyvíjajú  záujmové  aktivity  v rámci  Klubu  seniorov.  V roku 2021 

bola ich činnosť čiastočne  obmedzená protipandemickými opatreniami. Podarilo sa  im 

uskutočniť v mesiaci júl 2021 výlet výletnou loďou Domaša. V mesiaci September 2021 

pripravili športový deň pre seniorov spojený so zábavnými a súťažnými aktivitami. Senior 

isa zúčastnili divadelného predstavenia v DJZ Prešov.  

 

Šport 
 
 
V obci pôsobí OBECNÝ  ŠPORTOVÝ KLUB  /OŠK/, ktorý zastrešuje niekoľko druhov športu v siedmich 

kluboch. 

 

Futbalový klub  /FK/ reprezentuje obec v regionálnych súťažiach v kategórii dospelých, dorastencov a 

žiakov.  

 

Klub amatérskych futbalistov /KAF/ združuje amatérskych hráčov a bývalých hráčov FK. 
 
Turistický klub Jantár združuje všetky generácie. Ich  činnosť pozostáva z približne desiatich akcií ročne 

po celom Slovensku a v prihraničných oblastiach.  

 

Volejbalový klub uskutočňuje svoju činnosť v telocvični a na ihrisku Tenis klubu.  

 

Stolnotenisový klub je najmladší. Svoju činnosť realizuje v telocvični ZŠ, kde sú vytvorené výborné 

podmienky pre tento šport.  

 

Hokejovo-florbalový klub /H-F/ pôsobí na amatérskej úrovni a oslovuje predovšetkým mladých ľudí. Pre 

ich  činnosť sú výborné podmienky v Tenis klube a na asfaltovom ihrisku. Hokejisti hrávajú v PSK aréne 

v Prešove a sú tiež organizátorom turnaja štyroch družstiev z okresu.  

 
Fitness klub uskutočňuje svoju činnosť v posilňovni v priestoroch OcÚ Kapušany. Ženy vykonávajú 

kondičné cvičenia v telocvični ZŠ s MŠ Kapušany. 

 

V obci pôsobia aj ďalšie športové organizácie: 

 

Súkromný tenisový klub  vytvára výborné podmienky pre tenis. Každoročne organizuje tenisový turnaj 

amatérskych hráčov z obce ale aj okolia.  Pre mládež vo veku od 7 rokov je zriadená Tenisová škola . Na 

ihrisku  sa pravidelne  stretávajú aj hráči nohejbalu. 

 

Mládežnícke futbalové centrum /MFC/ je nezisková organizácia, ktorá sa venuje mladým futbalistom vo 

veku od 7 do 13 rokov. Pôsobí v telocvični ZŠ a na futbalovom ihrisku. Medzi aktivity patrili najmä 

organizácia Letného futbalového kempu Kapušany, špecifická športová príprava detí a mládeže (účasť v 

dlhodobých futbalových súťažiach), účasť na turnajoch regionálneho charakteru. V školskom roku 

2021/2022 pokračovalo MFC v realizovaní pohybovo športových aktivít pre čo najväčší počet detí v MŠ a 

v 1. ročníku ZŠ prostredníctvom projektu Dajme spolu gól.  
 
Športoviská v obci 
 

posilňovňa 1 

telocvičňa 1 



24  

ihrisko- futbalové 1 

multifunkčné ihrisko 3 

Dobrovoľný hasičský zbor a Dobrovoľný hasičský zbor obce 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) je občianske združenie, pracujúce na úseku požiarnej ochrany, výchovy 

detí a mládeže a organizovaní spoločenských podujatí. Členom DHZ môže byť ktorýkoľvek občan SR, ktorý 

dovŕšil 15 rokov. DHZ pôsobí najmä na úseku protipožiarnej prevencie. Členovia DHZ vykonávajú 

protipožiarne preventívne kontroly, zabezpečujú protipožiarne asistenčné hliadky na podujatiach, pracujú s 

deťmi, zúčastňujú sa súťaží, organizujú súťaže a iné kultúrne podujatia. 

Členovia DHZ Kapušany sa zúčastňujú na rôznych podujatiach ako Stavanie mája, Kapušianske folklórne 

slávnosti, koncerty a iné., kde zabezpečujú nielen organizáciu dopravy ale aj protipožiarnu hliadku ako 

prevenciu pred vznikom požiaru. 

Z preventívnej činnosti je to vykonávanie protipožiarnych preventívnych kontrol v rodinných domoch 

v našej obci. Periodicita vykonávania týchto protipožiarnych kontrol je raz za 5 rokov, ak si obec neurčí 

inak. V roku 2020 pred vykurovacou sezónou členovia DHZ vykonali kontroly v rodinných domoch.  

V športovej činnosti DHZ funguje družstvo chlapcov a družstvo dievčat. Tieto družstvá pravidelne trénujú 

na súťaže. Zúčastňujú sa súťaží nielen po okolitých obciach ale aj mimo okres.  

Členovia DHZ v roku 2021 aktívne pomáhali pri organizácii plošného testovania COVID-19 v našej obci. 

Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) je hasičská jednotka, ktorú zriaďuje obec v zmysle ustanovenia 

§ 33 odsek 1 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov. Každá obec        

s počtom obyvateľov nad 500 musí mať zriadenú hasičskú jednotku na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou 

požiarov a záchrannými prácami. Členovia DHZO majú minimálne 18 rokov, musia byť riadne vyškolení, 

spôsobilí na právne úkony a zdravotne spôsobilí. 

DHZO slúži predovšetkým pre danú obec, ktorá je jeho zriaďovateľom, ale môže byť vyžiadané 

Operačným strediskom HaZZ alebo Koordinačným strediskom Integrovaného záchranného systému na 

výjazd k mimoriadnej udalosti. 

DHZO je zložka Integrovaného záchranného systému. 

Členovia hasičskej jednotky sa pravidelne zúčastňujú školení, napríklad školenie obsluhy generátora 

elektrickej energie, obsluha protipovodňových súprav a podobne.  

Hasičská jednotka našej obce bola a je privolávaná k rôznym typom výjazdov. Okrem požiarov a povodní 

časť výjazdov tvoria technické výjazdy ako napríklad odchyt bodavého hmyzu a podobne. 

V novembri 2021 do vybavenia pribudlo nové hasičské vozidlo IVECO Daily CAS 15.  

 

Kapušany pre všetkých, n.o. 

Nezisková organizácia Kapušany pre všetkých, n.o. so sídlom: Hlavná 104/6, 082 12  Kapušany, IČO: 

52477479 vznikla dňa 10/06/2019 na základe rozhodnutia Okresného úradu v Prešove podľa ustanovenia § 

9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 

v platnom znení. 

Kapušany pre všetkých, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby: 

- rozvoj cestovného ruchu, 

- zastrešenie činností organizácií vyvíjajúcich činnosť v obci Kapušany, ktoré nie sú právnickými 

osobami, 

- podpora a rozvoj informačného centra na hrade. 

- podpora rozvoja športových aktivít v obci.  

Hlavným cieľom Kapušany pre všetkých, n.o. je najmä podpora a rozvoj obce Kapušany. 

Prvá polovica roka 2021 bola pre organizáciu Kapušany pre všetkých, n.o. výrazne ovplyvnená pandémiou. 

Nezisková organizácia získala v roku 2021 dotáciu na svoju činnosť od obce Kapušany, ktoré boli použité 

na verejnoprospešné činnosti zamerané na rozvoj kultúrneho a športového života v obci a podporu 

miestnych záujmových skupín.  

Taktiež organizácia aktívnym prístupom získavala finančné zdroje z 2% z daní z príjmov fyzických 

a právnických osôb. 

Kapušany pre všetkých n. o. v mesiaci júl 2021 zorganizovala dva turnusy letného denného tábora pre deti 

obce Kapušany a blízkeho okolia zamerané na mimoškolské kreatívne vzdelávanie. Celkovo sa tábora 

zúčastnilo 39 detí z Kapušian a okolia. 

Organizácia z dotácie obce a vlastných zdrojov v roku 2021 začala budovať v Parku sv. Cyrila a Metoda 

workutové ihrisko na cvičenie. 

 Výnosy 

 (v EUR) 

  Náklady 

(v EUR) 

Výsledok hospodárenia 

k 31.12.2021 

Výsledok hospodárenia 

k 1.1.2021 
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Celkom 14 233,72 11 130,91 3 102,81 478,54 

Zdroj: Výročná správa Kapušany pre všetkých, n.o. za rok 2021 

5.4. Hospodárstvo 
 
 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

❖  stravovacie služby – Gazdovská stodola a FARMER AREA, reštaurácia a pizzéria Legenda 

❖  zdravotné služby –pediatri, lekári pre dospelých a zubní lekári 

❖ ďalšie služby- Obvodné oddelenie policajného zboru, Slovenská pošta, potraviny – Coop Jednota, 

Milk-Agro; autoservis KL – Kamil Lazorík, čalúnnictvo Bača, stolárstvo- Dušan Hajtol, V&K  

Stanislav  Vojtek  a Marek  Leško,  pohrebné  služby  Kapušany  a   Sedmokráska, kvetinárstvo 

MOKAMA, kvetinárstvo HELENA, stavebniny- Vyšňovský – Agros, Miroslav Labanc – 

LensPlod – predajňa kobercov, noviny-časopisy Viera Peláková – Bianca, Víno IVA, Mäsíčko, 

Mäsiareň pod Kapušianskym hradom, Lekáreň sv. Martina a iné. 
 
 

 
Najvýznamnejšie priemyselné závody v obci : 

❖  Slovnaft, Aqua Exotic, píla Jakubík a píla v.P.W.G, Kipech 

 
 
 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

❖  Poľnohospodárske družstvo Kapušany 
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6.       Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

6.1. Rozpočet obce na rok 2021 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet 

obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením č. 108/2020 

Rozpočet bol zmenený šesťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 23.04.2021    uznesením č. 18/2021 

- druhá zmena schválená dňa 28.06.2021    uznesením č. 36/2021 

- tretia zmena  schválená dňa 24.09.2021    uznesením č. 66/2021  

- štvrtá zmena schválená dňa 19.11.2021    uznesením č. 85/2021 

- piata zmena schválená dňa  10.12.2021    uznesením č. 112/2021 

- šiesta zmena schválená dňa 30.12.2021    uznesením č. 124/2021 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 3 830 207 4 309 362 

z toho :   

Bežné príjmy 2 844 793 3 309 739 

Kapitálové príjmy 818 364 831 573 

Finančné príjmy 130 000 130 000 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 37 050 38 050 

Výdavky celkom  3 830 207 4 309 362 

z toho :   

Bežné výdavky 1 077 127 1 284 005 

Kapitálové výdavky 1 157 572 1 147 598 

Finančné výdavky 62 429 62 429 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 1 533 079 1 815 330 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 
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6.2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  

 

Schválený rozpočet 

celkových príjmov na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

4 309 362 4 199 942 97 % 

 

 

A. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

3 309 739 3 365 729 101,69 % 

 

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 306 431 1 359 969 104,09 % 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 147 807,00EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 210 707,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,48 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 103 409,24 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 103 389,28 EUR, čo 

predstavuje plnenie na  99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 782,63 EUR, príjmy dane 

zo stavieb boli v sume 80 680,58 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 926,07 EUR. Za nedoplatky 

z minulých rokov bolo zinkasovaných 15 393,42 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 26 599,89  EUR. 

 

Daň za psa  1 830,42 EUR 

Daň za ubytovanie 33,99 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva 339,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 45 131,21 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

67 691 77 604 114,6% 

  

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 67 691 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 77 604 EUR, čo je 114,6 % 

plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem   prenajatých pozemkov, príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov / požiarna zbrojnica, zdravotné stredisko, kultúrny dom, bytový dom 18b.j, 6b.j, 10b.j. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky, poplatky za energie a vodné: 

Z rozpočtovaných 95 616,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021, z toho 70 014,47  EUR čo je 73,2 %. 

Plnenie tvorí príjem za energie a vodu, ostatný príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov, za 

porušenie finančnej disciplíny, z poskytnutých služieb za znečisťovanie ovzdušia. 
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c) prijaté granty a transfery 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 808 300             1 625 271 89,87 % 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 808 300 EUR bol skutočný príjem vo výške  1 625 271 EUR, čo 

predstavuje 89,87 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad krízového riadenia 360 Odmena skladníka CO – bežné výdavky 

Ministerstvo vnútra SR 3 000 Materiál technické zabezpečenie DHZ 

Ministerstvo vnútra -Matrika 14 217 Matrika – bežné výdavky 

Ministerstvo školstva – ZŠ s MŠ 1 455 849 Bežné výdavky pre ZŠ s MŠ  

MPSVaR  SR-ÚPSVaR   48 916 

Dotácie na projekty zamestnanosti vrátane 

hradu a TSP 

Ministerstvo výstavby a dopravy - SÚ 11 542 Stavebný úrad 

   

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

B. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

831 573 572 164 68,80 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie 62 429,36 € 

Zlepšenie kľúčových kompetencií 

Ministerstvo životného 

prostredia SR /SIEA/ 491 975,94 € 
Zmena zdroja vykurovania ZŠ 

 

C. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

130 000 262 049 201,57 % 

 

Prijatý úver 130 000 EUR nedočerpaný v roku 2020. 

 

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

38 050 80 481 211,51 % 

 

Rozpis grantov 311 : 

Projekt  „Byť úspešný v ZŠ Kapušany“  2 925,00 EUR 

 

 

6.3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

4 199 942 4 199 942 100,00 % 
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A. Bežné výdavky Obec 

 Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

1 116 884 1 231 002                110,21 % 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 246 831 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 277 193 EUR, čo 

je 112,3 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného obecného 

úradu, Domu nádeje, knižnice, aktivačných pracovníkov § 514 a opatrovateľskej služby. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 86 245 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 86 909 EUR, čo je 

100,76 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 351 928 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 430 357 EUR, čo je 

122,28 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce - OcÚ, ako sú cestovné náhrady, 

energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov  195 680 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume  161 933     EUR, 

čo je 82,7 %. 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 

výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 5 364,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 364,07 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % čerpanie.  

 

B. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

1 147 598 1 173 578 102,26 % 

 

Vybrané kapitálové výdavky:  

a) Štrukturálne fondy – projekt. dokumentácia 

Z rozpočtovaných  70 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 21 012,00 EUR, čo 

predstavuje 30,00% čerpanie.  

b) Projekt - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou Kapušany 

Z rozpočtovaných  103 354,98 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 62 429,36 EUR, čo 

predstavuje 60,40 % čerpanie. 

c) Projekt – Zmena zdroja vykurovania ZŠ s MŠ 

Z rozpočtovaných 559 788,44 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 491 975,94 EUR, čo 

predstavuje 87,88 % čerpanie. 

 

C. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

62 429 74 625 119,53 % 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií  62 429,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 74 625,00 EUR, čo predstavuje  119,53 % čerpanie.  

 

Úver SLSP investičný úver  vo výške 40 008,00 EUR 

Úver PRIMA banka -  investičný úver  vo výške  11 832,00 EUR    

Úver ŠFRB  bytovka 18b.j  vo výške 15 961,45 EUR 
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Úver ŠFRB  bytovka 6bj. vo výške 6 889,35 EUR  

 

D. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

1 815 330 1 720 737 94,78 % 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                      1 296 738,44 EUR 

Materská škola                                         201 920,82 EUR 

ŠKD                                                            71 243,65 EUR     

ŠJ                                                              150 834,02 EUR  

 

 

 6.4  Rozpočtové hospodárenie za rok 2021 

 

 Hospodárenie obce 
Skutočnosť 

K 31.12.2021 

Bežné príjmy mesta, obce, MC 3 285 248 

Bežné príjmy RO 80481 

Bežné výdavky mesta, obce , MC 1 231 002  

Bežné výdavky RO 1 720 737 

HV  Bežný rozpočet 413 990 

Kapitálové príjmy mesta, obce , MC 572 164 

Kapitálové príjmy RO 0 

Kapitálové výdavky mesta, obce , MC 1 173 578 

Kapitálové výdavky RO 0 

HV  Kapitálový rozpočet -601 414 

HV Bežný + kapitálový -187 424 

HV Bežný a kapitálový po vylúčení nevyčerp prostriedkov  

Finančné operácie - príjmové  mesta, obce, MC 262 049 

Finančné operácie - príjmové  RO 0 

Finančné operácie - výdavkové mesta, obce, MC 74 625 

Finančné operácie - vydavkové RO 0 

HV - Finančné operácie 187 424 

Celkom príjmy 4 199 942 

Celkom výdavky 4 199 942 

HV CELKOM 0,00 

nevyčerpané prostriedky k 31.12. 2 454 

 

 
Výsledok  bežného a kapitálového hospodárenia  bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v sume  - 187 424  EUR bol v priebehu roka  vysporiadaný 

z rezervného fondu. 
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Nevyčerpané prostriedky v sume 2 454 EUR tvorí položka – dopravné, ktorá nebola vyčerpaná v  ZŠ s MŠ  

a bola vrátená na Regionálny úrad školskej správy v Prešove. 

 

Návrh uznesenia k výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kapušany 

a) berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k výsledkom hospodárenia obce za rok 2021 

b) berie na vedomie predložený  záverečný účet za rok 2021 

c) schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad 

 

7. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu 

upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 1 793,83   

Prírastky - povinný prídel -     1,5   %                    3 830,79 

Úbytky   - stravovanie a regeneráciu                 3 519,25 

KZ k 31.12.2021 2 105,37 

 

 

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 8 188 564,29 8 585 195,92 

Neobežný majetok spolu 7 418 753,18 8 041 496,93 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 23 066,00 23 575,00 

Dlhodobý hmotný majetok 6 981 077,70 7 603 312,45 

Dlhodobý finančný majetok 414 609,48 414 609,48 

Obežný majetok spolu 763 131,59 509 232,25 

z toho :   

Zásoby 2 204,19 2 204,19  

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 304 333,76 296 489,65 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  33 986,35 62 178,66 

Finančné účty  422 607,29 162 699,38 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  6 679,52 2458,99 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 8 188 564,29 8 585 195,92 

Vlastné imanie  2 760 680,11 2 305 408,97 

z toho :   

Výsledok hospodárenia  193 727,47 17 727,38 

Záväzky 834 573,26 1 445 884,86 

z toho :   

Rezervy  7 401,32 3 900,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 50 006,52 27805,55 

Dlhodobé záväzky 417 377,85 394 567,93 

Krátkodobé záväzky 103 455,57 267 809,78 
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Bankové úvery a výpomoci 256 332,00 204 492,00 

 Časové rozlíšenie 4 593 310,92 4 833 902,09 

Stav bankových účtov obce vrátane ZŠ s MŠ predstavuje k 31.12.2021    414 146,76    EUR. 

 

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

Stav záväzkov k 31.12.2021    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021 v 

EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 239 623,80 211 624,30 27 999,50 

- zamestnancom 11 262,09 11 262,09 0 

- poisťovniam  13 496,73 13 496,73 0 

- daňovému úradu 3 046,73 3 046,73 0 

- zo sociálneho fondu  2 105,37 2 105,37 0 

- bankám 204 492,00 204 492,00 0 

- štátnym fondom 384 828,85 384 828,85 0 

- finančné zábezpeky na nájomne 

v bytovkách zo ŠFRB 

7 633,71 7 633,71 0 

- ostatné záväzky 380,24 380,24 0 

- iné    

Záväzky spolu k 31.12.2021 866 869,52 866 869,52  

 

Stav úverov k 31.12.2021 

 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnuté

ho úveru 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 

splatn

osti 

 

BU Invest. úver 200 000,00 40 008,00 736,03 139 988,00 2023 

BU Invest. úver 

cesta 

100 000,00 11 832,00 1 094,98 64 504,00 2028 

ŠFRB 18 b.j. 478 623,12 15 961,45 2 512,19 239 112,23 2040 

ŠFRB 6 b.j. 217 757,52 6 889,35 1 515,33 145 716,62 2035 

 

Obec v roku 2019 uzatvorila zmluvu o  úvere vo výške 200 000,- EUR na investičný kapitálový výdavok , 

z ktorého v roku 2019 bolo čerpané 70 000,- €. Zostatok úverovej zmluvy  130 000,- € bol dočerpaný v roku 

2021.    

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné 

zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka.  

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z 

investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom 

rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej 

únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 

Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2020:  

 

- skutočné bežné príjmy obce  2 983 915 

- skutočné bežné príjmy RO  132 065 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 3 115 980 
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Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:   

- zostatok istiny z bankových úverov 204 492 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 61 343 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 384 829 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 650 664 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 384 829 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy 

dlhu obce 

384 829 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 265 835 

 

V súvislosti s výpadkom príjmov z podielových daní, ktorý bol spôsobený pandemickou situáciou Covid -

19, obec Kapušany využila možnosť čerpania Návratnej finančnej výpomoci vo výške 61 343,-€.  

 

Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

265 835 3 115 980  8,53  % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.  

 

 

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020:   

- skutočné bežné príjmy obce  2 983 915 

- skutočné bežné príjmy RO  132 065 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 3 115 980 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 1 010 900 

-   

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020 2 105 080 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020 2 105 080 

Splátky istiny a úrokov  k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového 

predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005  

- 821007 51840 

- 821009  

-   

- 651002 1 831 

- 651003  

- 651004  

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021 53 671 

 

Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. b) 

53 671 2 105 080 2,54 % 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.  

 

10. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 

 

10.1. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. 
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Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2008 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel.  

 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 

) 

 

 

- 4 - 

Kapušany pre všetkých, n.o. 7 150 
7 150 0 

Obecný športový klub Kapušany 6 450 6 450 0 

Slovenský červený kríž – miestny spolok Kapušany 900 

 

900 

 

0 

Mládežnícke futbalové centrum Kapušany 1 500 1 500 0 

Združenie na podporu FS Kapušančan 2 500 2 500 0 

Dobrovoľný hasičský zbor Kapušany 1 500 1 500 0 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2008 o dotáciách. 

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2017 o určení výšky na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení právnickým osobám , fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne 

prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 

) 

 

 

- 4 - 

ZUŠ Kapušany 161 933 161 933 0 

CVČ  1 750 1 750 0 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2017 o dotáciách. 

 

10.2 Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 

Obec nemá založenú koncesiu resp. podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje 

hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým 

osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej 

usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom 

VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.  

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Obec má založenú neziskovú organizáciu Kapušany pre všetkých n. o.. V roku 2021 bola neziskovej 

organizácii poskytnutí dotácia 7 150,00 € ktorá bola použitá na realizáciu verejnoprospešných služieb. 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť : školstvo, 

matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 

Okresný úrad 

krízového riadenia 

Odmena skladníka CO – bežné 

výdavky 322,81 € 322,81 € 

0,0 

ÚPSVaR  Prešov 

Osobitný príjemca -Prídavky pre 

Rómov 2 200,25 €  2 200,25 € 

0,0 

Fond na podporu 

umenia  

 Povedz mi čo čítaš a ja ti poviem, 

kto si. 

2 000,00 € 

2 000,00 € 

/z toho221,71 € 

uhradených 

v roku 2021/ 

0,0 

Ministerstvo vnútra 

SR (Prezídium 

hasičského zboru) 

Materiálno-technické 

zabezpečenie DHZ – bežné 

výdavky 3 000,00 € 3 000,00 € 

0,0 

ÚPSVaR  Prešov 

Zapojenie nezamestnaných do 

obnovy kultúrneho dedičstva – 

bežné výdavky 31 969,54€ 31 969,54 € 

0,0 

Ministerstvo kultúry 

Konzervácia a obnova NKP hrad 

Kapušany – bežné výdavky 20 000,00 € 20 000,00 € 

0,0 

Fond na podporu 

umenia 

Kapušianske folklórne dni 

4 000,00€ 0€ 

4 000,0 

Nepoužitá 

dotácia 

Fond na podporu 

umenia  

Doplnenie knižničného fondu 

v Obecnej knižnici 1 100,00€ 1 100,00 € 

0,0 

Ministerstvo 

investícií, 

regionálneho rozvoja 

a informatizácie 

Zlepšenie kľúčových kompetencií 

– kapitálové výdavky 

/projekt neukončený/ 
62 429,36 € 62 429,36 € 

0,0 

Úrad vlády SR 

Vydanie publikácie p. Palšu- 

bežné výdavky 5 000,00 € 4 994,00 € 

6,00 € 

vrátené 

Ministerstvo 

investícií, 

regionálneho rozvoja 

a informatizácie 

Zmiernenie dopadov koronakrízy 

v obci Kapušany – bežné výdavky 

18 036,00€ 

9 210,77€ 

použitých 

v roku 2020 

    

4 440,73€ 

použitých 

v roku 2021 

4 384,50 € 

vrátených 

Ministerstvo 

životného prostredia 

Slovenskej republiky  

/SIEA/ 

Zmena zdrojov vykurovania – 

kapitálové výdavky 

491 975,94 € 491 975,94€ 

 

 

 

0,0 

Prešovský 

samosprávny kraj 

Bohatier z Maglovca – bežné 

výdavky /program Interreg PL – 

SK/ 

Refundovaných: 

9 613,37 € 

Refundovaných: 

9 613,37 € 

 

 

0,0 

Prešovský 

samosprávny kraj 

KAPU – virtuálna brána do 

minulosti Kapušianskeho hradu 1 500,00 € 1 500,00 € 

 

0,0 

Ministerstvo vnútra 

SR 

NP Terénna sociálna práca 

v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych 

komunít II. 14 995,91 € 14 995,91 € 

 

 

 

0,0  

Ministerstvo vnútra -

Matrika 
Matrika – bežné výdavky 

14 217,06 € 14 217,06  € 

0,0 
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Ministerstvo vnútra – 

hlásenie pobytu 
EO – bežné výdavky 

742,50 € 742,50 € 

0,0 

Ministerstvo vnútra- 

register adries 
IOMO – bežné výdavky 

86,80 € 86,80 € 

0,0 

Ministerstvo 

výstavby a dopravy - 

SÚ 

Stavebný úrad 

10 730,52 € 10 730,52 € 

 

 

0,0 

Ministerstvo vnútra 

SR 

Prevencia Covid-19 

- Celoplošné testovanie 
79 865,00 € 79 865,00 € 

 

0,0 

 

Pozn. V roku 2021 boli ukončené projekty z predchádzajúceho obdobia: Zmiernenie dopadov koronakrízy,  

Vydanie publikácie p. Palšu, Bohatier z Maglovca. 

Naďalej prebiehajú projekty z predchádzajúcich období Zlepšenie kľúčových kompetencií, Zmena zdrojov 

vykurovania budov ZŠ Kapušany, NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít II. V projekte Vypracovanie projektových dokumentácií pre 

cyklotrasy v obci Kapušany zatiaľ nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov. 

12. Vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť k 31.12.2020 

Skutočnosť k 

31.12.2021 

Náklady 3 013 264,35 3 428 598,52 

50 - Spotrebované nákupy 292 018,62 384 201,27 

51 - Služby 252 324,89 307 095,35 

52 - Osobné náklady 1 867 974,40 1 910 487,50 

53 - Dane a poplatky 1 840,00 3 495,85 

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 16 325,46 46 456,52 

55 - Odpisy, rezervy a OP z 

prevádzkovej činnosti a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 544 942,04 563 125,05 

56 - Finančné náklady 26 406,15 28 852,91 

58 - Náklady na transfery a náklady z 

odvodu príjmu 11 432,79 184 884,07 

59 - Dane z príjmov 3,79   

Výnosy 3 327 426,00 3 437 372,24 

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar 71 794,58 62 430,20 

63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 1 377 564,77 1 503 456,57 

64 - Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti 3 116,07 20 798,15 

65 - Zúčtovanie rezerv a opravných 

položiek z prevádzkovej činnosti a 

finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia     
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66 - Finančné výnosy 8,49 152,56 

67 - Mimoriadne výnosy 60,00   

69 - Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach VUC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 1 874 942,09 1 850 534,76 

Hospodársky výsledok 314 157,86 8 833,72 

13. Majetok a zdroje krytia 

Názov Skutočnosť k 31.12.2020 

Skutočnosť k 

31.12.2021 

 Aktíva     

Majetok spolu 8 397 313,08 8 847 678,53 

Neobežný majetok 7 730 969,74 8 371 982,82 

Obežný majetok 658 477,91 466 870,53 

Časové rozlíšenie 7 865,43 8 825,18 

      

Pasíva     

Vlastné imanie a záväzky spolu 8 397 313,08 8 847 678,53 

Vlastné imanie  2 759 709,32 2 303 411,61 

Záväzky 1 033 488,85 1 700 675,48 

Časové rozlíšenie 4 604 114,91 4 843 591,44 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


