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OBEC KAPUŠANY
OBECNÝ ÚRAD KAPUŠANY

Hlavná 104/6,  082 12  Kapušany

                                                                     

Z Á P I S N I C A

napísaná o priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 
10. decembra  2010  na Obecnom úrade v Kapušanoch

                            
            Prítomní: 

Ing. Jozef Pribula, starosta obce, 
Ing. Ján Zemčák, prednosta obecného úradu               
poslanci podľa prezenčnej listiny 
Ing. Jozef Ferenc – kontrolór obce
K. Mathiová - zapisovateľka
Ďalší podľa prezenčnej listiny

 Program:  
1. Otvorenie
2. Voľba komisií (návrhová, určenie overovateľov zápisnice)
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami originálnych 

kompetencií  a použitia  mimorozpočtových  prostriedkov  v ZŠ  Kapušany  za  rok 
2009 a 2010 ku 31.10.2010 

5. Rozpočet ZŠ Kapušany na rok 2011
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2011 
7. Rozpočet obce Kapušany na rok 2011
8. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku obecného úradu
9. Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku obecného úradu
10. Schválenie redakčnej rady obecných novín „Pod Kapušianskym hradom“.
11. Rôzne

            11. Diskusia
            12  Záver.   
   
Bod č.1 -   Otvorenie  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Vzhľadom k tomu, že je to 
posledné  zasadnutie  vo  volebnom období,  schôdza  sa  začala  slávnostne  hymnou.  Privítal 
všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia a navrhuje doplniť program 
o bod 7a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na 1. polrok 2011. Program 
bol  jednohlasne  schválený.  Starosta  konštatuje,  že  všetci   poslanci  sú  prítomní,  čiže 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Účasť na zasadnutí oznámili zástupcovia nájomníkov 
18 bj. na Záhradnej ulici č. 655/12 a preruší sa rokovanie podľa programu.   
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Bod č. 2.  Voľba komisií

Overovatelia zápisnice:  RNDr. Guteková, JUDr. Ličák
Návrhová komisia: Peter Hudák
Hlasovanie za predložený návrh :    za  9              

Bod č. 3. Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 110/2010 – odpredaj pozemku pre M. Husovskú  -  úloha trvá,
Uzn. 111 - 114/2010 – splnené
Uzn. 115/2010 – splnené čiastočne, úloha pre Mgr. Maťašovú – zistiť možnosť poskytnutia 
starej funkčnej práčky od občanov pre rodinu Žanety Sivákovej.
Úlohy zo zápisnice – klzisko za školskou jedálňou v rozpracovanosti – závisí od počasia.  

Bod  č.  4.  Správa  o     výsledku  kontroly  hospodárenia  s     finančnými  prostriedkami   
originálnych kompetencií a     použitia mimorozpočtových prostriedkov v     ZŠ Kapušany za rok   
2009 a     2010 ku 31.10.2010.  

Ing.  Ferenc,  hlavný  kontrolór  obce  predkladá  správu  o výsledku  kontroly  a komentuje 
jednotlivé  časti  tejto  správy.  Konštatuje,  že  doklady  sú  uložené  prehľadne,  boli  zistené 
menšie  nedostatky vo vedení  účtovníctva.  V závere  kontrolór  predkladá  návrh  na prijatie 
opatrení.
Vyjadrenie  riaditeľa  ZŠ  –  berie  na  vedomie  správu   kontrolóra  s prísľubom,  že  prijaté 
opatrenia sa ku dňu 31.12.2010 odstránia.
Správa je prílohou tejto zápisnice.

K tomuto poslanci prijímajú

                       Uznesenie č. 116/2010
                       OcZ
                       berie na vedomie Správu o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými  
                       prostriedkami originálnych kompetencií a použitia mimorozpočtových          
                       prostriedkov v Základnej škole Kapušany za rok 2009  a 2010 ku 31.10.2010 
                       a ukladá riaditeľovi školy prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
                       do 31.12.2010 a hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu splnenia prijatých 
                       opatrení na odstránenie zistených nedostatkov do 28.2.2011.
                       Hlas: za 9
                  
Bod č. 5. Rozpočet ZŠ Kapušany na rok 2011

Riaditeľ ZŠ predkladá rozpočet na rok 2011 v tabuľkovej forme:
Starosta číta jednotlivé položky a riaditeľ odpovedá:
Riaditeľ:
 príjmová časť rozdelená na príjmy normatívne, nenormatívne, originálne kompetencie – 
  54 tis. EUR z rozpočtu obce, príjmy mimorozpočtové – ich výška závisí od príjmov podľa  
  počtu  detí v ŠKD, cudzí stravníci, prenájom telocvične, zmluvy medzi obcami, projekty.
-výdavková časť – zvýšili sa výdavky z dôvodu prístavby ZŠ. 
Veľké navýšenie - prekládka telefónu, nárast energií plyn, EE, zvukový prenos – ozvučenie 
prístavby školským rozhlasom, zvonenie, kamerový systém zvonku s dosahom do 300 m pre 
pavilóny A,B, telocvičňu. Údržba budov – maľovanie  pavilónov A,B ( starosta: potrebné 
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verejné obstarávanie), výmena svietidiel v starých budovách, dohoda o vykonaní práce  pre 
bezpečnostného technika, servis  počítačov, poplatok pre pracovnú zdravotnú službu (BOZP).
Interiérové vybavenie – je potrebné dokúpiť nové lavice, stoly pre učiteľov, vrátnica do 
vestibulu, v prístavbe 2x šatne nové skrinky. V špeciálnych triedach (chémia, fyzika) potrebné 
nové stoly, do kabinetov dokúpiť nábytok. 
Starosta:
Pavilón C-dielne budú patriť pod správu obce ( zriadenie materskej školy ) všetka energia 
bude presunutá ako náklad pre obec. Je potrebné zabezpečiť samostatné podružné meranie EE 
– pavilón C dielne.
Je potrebné zvážiť či:

a)  dokúpiť ďalšie lavice a skrine,
b)  dokončiť zateplenie pavilónov A,B,
c)  oprava – rekonštrukcia telocvične

Obecná knižnica sa  presťahuje do ZŠ  a budova sa odovzdá vlastníkovi –Jednote s.d.Prešov.  
Riaditeľ: do rekonštrukcie telocvične nemôžu finančne prispieť aj okolité obce ?
Starosta: za telocvičňu si každý platí, obce prispeli na chodník. Je nutné pripraviť podklady – 
projekty a riešiť telocvičňu ako havarijný stav cez KŠÚ. 
Starosta – 9.12.2010 podlahu opravila firma Eurostav, ktorá bola zhotoviteľom prístavby ZŠ 
a v prípade vzniknutého nového havarijného stavu, pomocnú ruku vo forme prác podáva aj 
OŠK.  
Starosta: vzdelávacie poukazy – na čo sa majú použiť prostriedky?
Riaditeľ: finančné prostriedky sa používajú na odmeny, materiál, učebné pomôcky, ktoré 
bežne využívajú učitelia aj pre výučbu aj pre krúžky. Škola má približne 24-26 krúžky, čiže 
cca 320 VP.
Starosta: je potrebné zriadiť aj krúžok hasičov – osloviť DHZ
Ing. Ferenc – vzdelávacie poukazy – rozčleniť čerpanie !!
Guteková – učitelia nevedia aký balík peňazí majú pre jednotlivé krúžky, každý by mal 
vedieť, koľko kto má peňazí a s tým aj hospodáriť. 
Rozpočet ZŠ je súčasťou tejto zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo k tomu prijíma

                       Uznesenie č. 117/2010
                       OcZ
                       schvaľuje rozpočet ZŠ Kapušany na rok 2011 bez výhrad
                       Hlas: za 9

Starosta: odmena riaditeľovi ZŠ – 2500 EUR, vzhľadom k tomu, že bolo upozornenie 
porušenia pracovnej disciplíny, na základe odporučenia obecnej rady odmena nebola 
poskytnutá.
Mathia – šikanovanie medzi žiakmi na škole ?
Riaditeľ –  škole bola doručená písomná žiadosť matky šikanovaného dieťaťa. Túto 
skutočnosť predniesol na pedagogickej rade, oboznámil o tom učiteľov a rodičov. K prípadu 
predvolal  školskú psychologičku. Táto sa oboznámila s problémom, vypočula všetky 
zainteresované osoby a urobila patričný záver.
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  Bod č. 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k     návrhu rozpočtu obce na rok 2011  

Ing. Ferenc – prítomným predkladá stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2011.
Príloha k zápisnici.

Poslanci k tomuto prijímajú
                     Uznesenie č. 118/2010
                     OcZ
                     berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Kapušany k návrhu  
                     rozpočtu obce na rok 2011.
                     Hlas: za 9

Bod č. 7. Rozpočet obce Kapušany na rok 2011

Starosta vysvetľuje: Ako pracovný materiál poslanci dostali 2 rozpočty. Jeden R je ten, ktorý 
bol zverejnený na obecnej tabuli od 25.11.2010 do 9.12.2010 a druhý R je upravený ( zmeny 
vykonané  počas 15 dní ).

V príjmovej časti  podľa jednotlivých položiek:
- nižšie príjmy z prenajatých pozemkov z dôvodu odkúpenia prenajatého pozemku 

MOKAMA,
- príjem z klubu dôchodcov nulový z dôvodu predpokladaného odovzdania budovy 

Jednote s.d. Prešov,
- nájomné za 10 bj. zvýšené z dôvodu platenia za celý rok ( v roku 2010 bolo platené  až 

od 6/2010),
- dotácia FSR nižšia z dôvodu plánovaného zamestnania 1 pracovníčky,
- refundácia ÚPSVaR vyššia z dôvodu zamestnania viac pracovníkov na aktivačných 

prácach,
- predaj pozemku – doplatok v zmysle splátkového kalendára,
- rekonštrukcia prístavby ZŠ – záverečná faktúra sa vystaví až po úhrade 

predchádzajúcej, čiže v 1/2011.
- obecné nájomné byty – dofakturácia po ukončení výstavby,
- predaj kanalizácie – je  už uhradených 10 tis. EUR v roku 2010.

Vo výdavkovej časti podľa jednotlivých položiek: 
- mzdy OcÚ – vyššie z dôvodu nástupu pracovníčky po MD
- kotly OcÚ – je nutné preveriť premlčaciu dobu,
- údržba zdravotného strediska  - navýšenie – oprava strechy, prístrešok nad detským 

oddelením, dorobiť stenu ZS pri lekárni,
- Fabia – zníženie - končí lízing v 3/2011,
- odmena poslancov a hlavného kontrolóra v zmysle schválenej smernice 

o odmeňovaní,
- dohody o vykonaní prác – zníženie -  z titulu možnosti zamestnania na aktivačných 

prácach,
- požiarny materiál – navýšenie – je potrebné zakúpiť  požiarnické odevy,
- údržba OŠK – navýšenie – z dôvodu opravy budov,
- nájomné obecná knižnica – zníženie – presťahovanie knižnice do budovy ZŠ,
- DHZ – navýšenie – z dôvodu jubilejných osláv DHZ,
- prístavba ZŠ  - navýšenie – 5 % po vyrovnaní preklenovacieho úveru, riešiť formou 

odkladu resp. splátkovým kalendárom.
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- Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice – navýšenie – nutná oprava strechy,
- Obnova MK – chodník ku mlynu, Vranovská ulica.

Rozpočet obce je prílohou zápisnice. 

Poslanci  prijímajú uznesenie č. 119/2010
                                OcZ                               
                                schvaľuje rozpočet obce Kapušany na rok 2011 bez výhrad.
                                Hlas. Za 9  

17,00 hod.  na jednanie OcZ sa dostavili zástupcovia nájomníkov 18 bj.  na Záhradnej ulici 
655/12. ( p.Pidaná, p. Fertaľová, p. Maňkošová, p. Dolhyová).

Predkladajú požiadavky:

1.Porušovanie domového poriadku r. Husovskej, neplnia si povinnosti vyplývajúce z tohto     
    poriadku, neupratujú VP, nedodržiavajú  nočný kľud, nepríjemná vôňa z bytu a podobne.
    Upozorňujú, že p. Husovská je často hladná, v noci plače, z bytu je počuť krik. 
    Starosta :  Budú pravidelné kontroly (1x mesačne) vykonané poverenou pracovníčkou 
    obecného úradu. V prípade porušovania nočného kľudu volať políciu a pri zistení      
    nahlásených skutočností  v najbližšom období skutkový stav preverí komisia pre 
    verejný poriadok v spolupráci so sociálnom komisiou.

2. Závady a     ich odstránenie   – zatekanie do izieb, mokré steny okolo okien, poškodená   
    podlaha, opraviť fasádu, deravé odkvapové rúry, svahovky na parkovisku,  
   senzorové svetlá pred vchodom.  Fertaľová – pleseň v kuchyni, chlad v obývacej miestnosti, 
    Maňkošová – uzamykanie strešného okna, Dolhyová – je potrebný retardér na Sadovej ulici 
    z dôvodu zvýšeného počtu detí na ulici.
    Starosta – na základe Vašich listov sme požiadali zhotoviteľa bytového domu firmu   
    EKOPRIM o bezodkladné riešenie Vami nahlásených závad. Čo sa týka montáže retardéra 
    bude v celej obci v roku 2011 vykonaná pasportizácia dopravného značenia.
   Úloha pre obec v najbližšom období: namontovanie senzorového svietenia na každom 
   poschodí a inštalácia senzorového svetla nad vchod bytu p. Fertaľovej. Správca pre 18 bj.  
   p. Anabela Čisariková.   

Bod č. 7a). Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kapušany na 
            I. polrok 2011.

Ing. Ferenc, hlavný kontrolór predkladá poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na 
obdobie I. polroka 2011.V prípade potreby doplní sa tento plán. 
Návrh je súčasťou tejto zápisnice.

K tomuto prijímajú
                            Uznesenie č. 120/2010
                            OcZ
                            schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kapušany na  

I. polrok 2011.  
II. Hlas: za 9
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Bod č. 8 Dodatok č. 1 k     Organizačnému poriadku obecného úradu Kapušany.  

Starosta predkladá  Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku, ktorý navrhuje doplniť: Druhá 
hlava, Postavenie volebných orgánov vo vzťahu k obecnému úradu, § 6 sa dopĺňa o bod 8: 
Prednosta obecného úradu, ďalej sa dopĺňa referát strategického rozvoja a taktiež zmeniť 
úradné hodiny. Príloha zápisnice.

K tomu sa prijíma 
                            Uznesenie č. 121/2010
                               OcZ
                            schvaľuje Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku obecného úradu 
                            v Kapušanoch zo dňa 16.3.2007.
                            Hlas: za 9

Bod č. 9. Dodatok č. 2 k     Pracovnému poriadku obecného úradu  

V predkladanom dodatku v porovnaní s Dodatkom č. 1  mení sa časť III.  – Pracovný čas, v 
bode č. 5 sa menia úradné hodiny, čiže  ruší sa vo štvrtok nestránkový deň od 1.1.2011.
Príloha zápisnice.
K tomuto sa prijíma
                            Uznesenie č. 122/2010
                            OcZ
                            schvaľuje Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku zo dňa 23.2.2008
                            Hlas: za 9

Bod č. 10. Schválenie redakčnej rady obecných novín „Pod Kapušianskym hradom“.

Starosta obce predkladá návrh členov redakčnej rady pre obecné noviny. Redakčná rada 
z roku 2007 bola už nefunkčná, členovia sa buď odsťahovali z obce, alebo študujú na 
vysokých školách, je potrebné menovať nových členov.

Poslanci k tomuto prijímajú

                            Uznesenie č. 123/2010
                             OcZ
                             menuje redakčnú radu časopisu „Kapušianskeho spravodajca – Pod 
                             Kapušianskym hradom“ v tomto zložení: zodpovedný redaktor Ing. 
                             Zemčák, členovia redakčnej rady Mgr. Maťašová, Mgr. Medeková, RNDr. 
                             Guteková a zároveň ruší uznesenie č. 45/2007.  
                             Hlas: za 9
Bod č. 11 Rôzne

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na čističky odpadových vôd. Jedna sa o občanov Š. 
Jakšu, E. Vnenčákovej, M. Namešpetru, L. Jecuška žijúcich na Požiarnickej ulici. 
Dôvodom žiadosti je to, že je to časť obce, kde je technický  problém vybudovať 
verejnú kanalizáciu. Toto sa týka aj rodinného domu E. Bartošovej na Krátkej ulici,   
kde nie je možnosť napojenia sa na existujúce kanalizačné potrubie – premietnuť pri

            úprave rozpočtu v roku 2011. 
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K tomuto sa prijíma 
                   Uznesenie č. 124/2010

                              OcZ 
                              schvaľuje príspevok na domovú čistiareň odpadových vôd pre Štefana 
                              Jakšu, Evu Vnenčákovú, Milana Namešpetru, Ladislava Jecuška, Evu  
                              Bartošovú vo výške 1000 eur z dôvodu technickej nemožnosti pripojenia sa 
                              na existujúcu a plánovanú kanalizačnú sieť obce Kapušany.  
                              Hlas: za 9

2. Materská škola Kapušany – požiadavka – prerušenie prevádzky MŠ počas vianočných 
prázdnin v termíne od 27.12. 2010 do 31.12.2010.

Poslanci  prijímajú uznesenie č. 125/2010
                                OcZ
                                súhlasí so zatvorením prevádzky materskej školy v obci Kapušany 
                               v období od 27.12. – 31.12.2010.
                               Hlas: za 9

3. Žiadosť o zmenu prevádzky do 16,30 hod. Žiadosť odôvodňujú tým, že v čase medzi 
16,30 hod. do 17.00 hod. v MŠ ostáva len 1 dieťa. V prípade potreby zabezpečia 
službu do 17 hod.
Žiadosť bude prejednávaná na najbližšom pracovnom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva.

Ďalej starosta informuje o stretnutí  rodičov a učiteľov MŠ v areáli ZŠ pavilón C dielne, kde 
sa plánuje zriadiť MŠ. Stretnutie bude 15.12.2010 o 17,00 hod., aby sa rodičia oboznámili 
s priestormi budovy a aby sa rozhodlo o časovom sprevádzkovaní  MŠ.
 

4. Ku dňu 10.1.2011 je potrebné podať projekt – výstavba amfiteátra k výzve uverejnenej 
v MAS Šafrán.  Obec nespolufinancuje ako u iných projektov z EU 5 % z celkovej 
čiastky, ale spolufinancuje iba  5 % z DPH.   

K tomuto poslanci prijímajú
                  Uznesenie č. 126/2010 
                  OcZ
                -   s predložením žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 03/2010/PRV/MAS 46,  
                    názov opatrenia PRV SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.1. Základné služby 
                    pre vidiecke obyvateľstvo,  názov projektu Parkový amfiteáter

- so spolufinancovaním vo výške 1045 eur,  čo predstavuje  5  % z DPH 
k danému projektu.

   

 Bod č. 12. Diskusia
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1. Starosta informuje o akcii „Cena starostu“ , ktorá sa bude konať 21.12.2010 o 16,00 
hod. v kultúrnom dome a týmto pozýva všetkých poslancov a hlavného kontrolóra.

Bod č. 13. Záver.

     Vzhľadom k tomu, že neboli ďalšie príspevky, námety, či pripomienky, starosta sa 
poďakoval za účasť ako aj za prácu vykonanú počas celého volebného obdobia a ukončil 
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Ing. Ján Zemčák                                                                    Ing.  Jozef  P r i b u l a
prednosta obecného úradu                                                           starosta obce

Overovatelia: RNDr. Slávka Guteková

                       JUDr. Peter Ličák

Zápisnicu napísala: K. Mathiová                 


