
                                                        

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 
23. novembra  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
Neprítomný: JUDr. P. Ličák, ospravedlnený

 Program:  
1. Otvorenie
2. Voľba komisie ( určenie overovateľov zápisnice, návrhová komisia)
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy Kapušany
5. Návrh na dodatok č. 2 k VZN č. 1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky
6. Pridelenie bytu v 18 b.j.
7. Rôzne
7a. Žiadosti
8. Diskusia
9. Záver

   
Bod č.1 -   Otvorenie  
Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  a viedol  starosta  obce.  Privítal  všetkých 
prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý bol doplnený o bod 7a - žiadosti. 
Program bol jednohlasne schválený. Starosta konštatuje, že prítomných poslancov je 8, jeden 
poslanec je ospravedlnený. 

Bod č. 2 - Voľba komisií
Overovateľa zápisnice:  A. Mathia, R. Namešpetra
Návrhová komisia: P. Hudák
Hlasovanie za predložený návrh :    za  8          proti 0    



Bod č.3   -   Kontrola plnenia uznesení  
Starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesení z posledného zasadnutia.
Uznesenia sú splnené alebo sa plnia priebežne.
Uzn. 102/2010 – spolufinancovanie 5 % výstavba chodníka CH 5 – práce pokračujú podľa 
plánu. 
Uzn. 109/2010 – udeľovanie ceny starostu – termín do 15.12.2010.
Uzn.  108/2010  -  odpredaj  časti  pozemku  pre  Moniku  Husovskú  o výmere  100  m2.  Pri 
geometrickom  zameraní  daného  pozemku  vznikol  rozdiel  vo  výmere.  Z toho  dôvodu  je 
potrebné upraviť uznesenie.

       Uznesenie č. 110/2010
       OcZ
       schvaľuje dodatok k uzneseniu č. 108/2010 – súhlasí s odpredajom parcely KN-C č.  
       206/2 v zmysle geometrického plánu o výmere 139 m2.
       Hlas: za 8

  
Bod č. 4 – Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy Kapušany
Riaditeľ ZŠ predkladá v tabuľkovej forme úpravu rozpočtu ZŠ k 30.10.2010. Po preštudovaní 
boli zistené sčítacie chyby, ktoré je potrebné opraviť. 
K tomuto poslanci prijímajú

       Uznesenie č. 111/2010
       OcZ
       schvaľuje úpravu rozpočtu Základnej školy Kapušany na rok 2010 bez výhrad.
       Hlas: za 8

Bod č. 5 – Návrh na dodatok č. 2 k     VZN č. 1/2009 o     určení miesta a     času zápisu dieťaťa na   
                 plnenie povinnej školskej dochádzky.
Starosta oboznámil prítomných s návrhom dodatku č. 2 k VZN č. 1/2009. Zápis detí do ZŠ 
Kapušany  na  školský  rok  2011/2012  bude  v dňoch  19.1.2011  od  15,00  do  17,00  hod. 
a 20.1.2011 14,00 hod. do 17,00 hod.

         Uznesenie č. 112/2010
         OcZ
         schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č. 1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na  
         plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Kapušany č. 367.
         Hlas: za 8

     Starosta sa v krátkosti vrátil k slávnostnému odovzdaniu prístavby ZŠ do užívania, ktoré 
bolo za prítomností predsedu NR SR Ing. Sulíka, zástupcov KŠÚ, ako aj ďalších pozvaných 
hostí. Aj keď je nová prístavby školy odovzdaná, je ešte veľa práce: dokončenie zateplenia 
starých pavilónov (pôvodne tieto  práce mali  byť  v roku 2012) oprava telocvične,  v areáli 
školy nové chodníky, cesty. Ďalej v blízkej budúcnosti chceme do budovy dielne  premiestniť 
materskú školu ako aj obecnú knižnicu.  Počas zimných mesiacoch pripraviť v areáli  školy 
klzisko, ktoré je potrebné osvetliť.

Riaditeľ školy sa poďakoval za vydarenú akciu – odovzdanie prístavby ZŠ a zároveň požiadal 
obecné zastupiteľstvo o podporu projektu „Moderná škola“. Jedna sa o platbu 30.000 EUR 
a jej spolufinancovanie 5 %  z rozpočtu obce, čiže 1500 EUR.



Starosta: na najbližšom zasadnutí OcZ bude potrebné urobiť zmenu – rozpočtové opatrenie, 
v ktorom bude dané 1500 EUR pre ZŠ z mimorozpočtových prostriedkov.       

Vzhľadom na príchod občana M. Leška, ktorý predkladá žiadosť, najprv sa prejednával bod č. 
7a.

Bod č. 7a – Žiadosti
Marek Leško, Vranovská 424/3 Kapušany – zníženie  ceny pozemku. Jedna sa o pozemok 
v časti  obce  hospodársky  dvor  pod  hradom.  Uznesením  č.  98/2008  bolo  menovanému 
schválený odpredaj pozemku v cene 350,- Sk ( 11,61 EUR).
Leško komentuje: vzhľadom na skutkový stav, zosuv pôdy a podľa geológa je potrebný IG 
prieskum tejto lokality, ktorý je treba zaplatiť, taktiež pozemok je potrebné odvodniť. Už je 
vyhotovený geometrický plán, jedna sa o cca 1100 m2.
Starosta udáva  možnosti:
 -   zrieknuť sa a nekúpiť predmetný pozemok,
-    dohodnúť sa na splátkovom kalendári,
-    žiadosť stiahnuť a predložiť novú  v januári 2011
Vzhľadom na to, že p. Leško trvá na znížení ceny, starosta dal hlasovať o jeho návrhu.
Poslanci k tomuto prijímajú

                 Uznesenie č. 113/2010
                 OcZ
                 na základe žiadosti Mareka Leška, ul Vranovská 424/3 nesúhlasí so znížením  
                 stanovenej ceny za predaj pozemku na bývalom PD.  
                 Hlas: za 6       zdržal sa: 2

Bod č. 6 Pridelenie bytu v     18 bj.       
Záujemca  o pridelenie  bytu  Pavol  Želinský  Krátka   141/3  Kapušany  predložil  potrebné 
doklady. Bolo konštatované, že spĺňa podmienky na pridelenie bytu.

Obecné zastupiteľstvo prijíma

                Uznesenie č. 114/2010
                OcZ
                súhlasí s pridelením obecného nájomného bytu v 18 b.  pre Pavla Želinského, 
                ul. Krátka 141/3 od 1.12.2010.
                Hlas: za 8

Bod č. 7 Žiadosti
Žaneta Siváková, Kapušany žiadosť o jednorazový príspevok na zakúpenie práčky. 
Návrh: prostredníctvom komunitnej pracovníčky obecného úradu zistiť, či občania nemôžu 
poskytnúť funkčnú práčku pre vyššie menovanú.
K tomuto poslanci prijímajú 

                 Uznesenie č. 115/2010
                 OcZ
                 nesúhlasí so žiadosťou o poskytnutie jednorazovej dávky pre Žanetu 
                 Sivaková, bytom Kapušany.                 Hlas: za 8



Obyvatelia  ulíc  Bardejovská  a Mlynská  –  rekonštrukcia  cestného  telesa  –  most  nad 
železnicou.
Bola daná odpoveď , že obec v danej veci už konala. Na základe pracovného stretnutia so 
zástupcami SÚC PSK bol daný prísľub, že v závislosti od finančných prostriedkov zapracujú 
opravu mosta do plánu práce na budúci rok.

Ján Jakubík,  Bardejovská 659/6 – žiadosť o opravu – asfaltovanie  verejného priestranstva 
pred rodinným domov – prekopávka v dôsledku výstavby verejného vodovodu.
Starosta navrhuje preveriť skutočnosť na tvári miesta a zistiť kedy bola rozkopaná cesta.       

Bod č. 8 – Diskusia

1. Kanalizácia na Požiarnickej ulici – 4 domy nachádzajúce sa na konci ulice sa  
      nedajú napojiť. Návrh – občania si zakúpia domáce ČOV a obec im preplatí 
      aspoň 50 % z ceny ČOV. Do najbližšieho zasadnutia je potrebné vedieť o akú  
      čiastku sa jedna, aby sa  odsúhlasila.  
        

2. Starosta informuje o stretnutí zástupcov spoločenských organizácii v obci.   
      Konštatuje, že stretnutie malo zmysel, diskusia bola plodná, preberali sa konkrétne 
      návrhy či podnety ( napr. turistický oddiel Jantár – verejné  ohnisko ku hradu, toto 
      je potrebné riešiť so správcom lesov, ďalšej je potrebné dať odpadkové koše ku 
      hradu, ku kaplnke), v telocvični je poškodená podlaha a pod..

3. Lukáč – osvetlenie klziska v dolnej časti parku, toto je potrebné riešiť rozvodnou  
      skriňou pre stavbu amfiteátra a z tejto skrine viesť podzemný kábel dole ku  
      ihrisku. Návrh prítomných urobiť toho roku klzisko za budovou ZŠ medzi    
      stromami a jeho osvetlenie zabezpečiť vzdušným káblom.

4. Ing. Ferenc, hlavný kontrolór -  previerka v ZŠ, napr. konkrétne príjmy za 
      užívanie telocvične sú celkom slušné, je to určitý zdroj na financovanie opravy  
      podlahy.              

Starosta informuje čo nás čaká do konca roku 2010:
- posledné tohtoročné  zasadnutí OcZ dňa 10.12.2010 -  schváliť rozpočet na rok 2011.
- odovzdanie Ceny starostu obce za rok 2010 – termín približne okolo 15.12.2010.

     Vzhľadom k tomu, že neboli ďalšie pripomienky, podnety, resp. návrhy, starosta sa 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil  rokovanie obecného zastupiteľstva.

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

Overovatelia:                                         Zápisnicu napísala:
Anton Mathia                                         K. Mathiová
Radoslav  Namešpetra




