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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 
29. októbra  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: M. Holoďák

 Program:  
1. Otvorenie
2. Voľba komisie ( určenie overovateľov zápisnice, návrhová komisia)
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy Kapušany
5. Rozpočtové opatrenie č. 6
6. Návrh VZN č. 5/2010 o organizácii miestneho referenda
7. Návrh na udelenie Ceny starostu obce za rok 2010
8. Dodatok č. 1 k Smernici o poplatkoch č. 1/2010
9. Rôzne

          10.   Žiadosti
          11.   Diskusia
          12.   Záver.   

Bod č.1 -   Otvorenie  
Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  a viedol  starosta  obce.  Privítal  všetkých 
prítomných  a oboznámil  ich  s programom  zasadnutia,  ktorý  môže  byť  podľa  situácie 
zmenený. Program bol jednohlasne schválený. Starosta konštatuje, že prítomných poslancov 
je 7, čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Bod č. 2 - Voľba komisií
Overovateľa zápisnice:  RNDr. Guteková, JUDr. Ličák
Návrhová komisia: Peter Hudák
Hlasovanie za predložený návrh :    za  7          proti 0    
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Bod č.3   -   Kontrola plnenia uznesení  

Starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesení z posledného zasadnutia.
Uzn. 94/2010 – Environmentálny fond – súhlasí  so zmenou vedenia kanalizácie,  práce na 
kanalizácii   na  Púchovskej  ulici  by  sa  mali  začať  začiatkom  novembra  2010  a ukončiť 
v 12/2010.
Uzn. 95/2010 – splnené – strecha na ŠJ opravená.
Uzn.  96/2010 – rekonštrukcia   verejného osvetlenia  na Prešovskej  ulici  (I/18),  prebiehalo 
jednanie s KRPZ - KDI, bolo verejné obstarávanie, v termíne  od 2.11. do 27.11. 2010 práce 
prevedie firma O.S.V.O. comp Prešov.
Starosta podáva informáciu o dopravnej situácii na I/18:
 - je potrebné osvetliť prechod pre chodcov v dolnej časti ulice,
-  zníženie rýchlosti „70“ na „50“ zrušiť od zástavky pri  Slovenskej ulici – neprešlo,
-  jednanie o prerušení dvojitej čiary – odbočovanie na Ardovu a Slánsku ulicu neprešlo,   
   Dotknuté orgány nesúhlasia. Obec bude opätovne jednať o jednostrannom znížení „70“ na  
   „50“  smer Prešov Lada a o možnosti zriadenia odbočovacieho pruhu smer Prešov na ulice 
   Ardova a Slánska.
-do budúcnosti riešiť hlavnú križovatku,
Uzn. 97/2010 – splnené

Rozprava poslancov: 
1.Firma RADOMA – mení sa majiteľ firmy, je potrebné vstúpiť s nimi do jednania z dôvodu 
   zaplatenia dane z nehnuteľnosti,
2.VO – staré stĺpy, domaľovanie, výmena svietidiel,
    Starosta odpovedá: výmenu VO je potrebné vykonať postupne v celej obci, je na to projekt, 
    veríme, že prejde, je potrebné vymaľovať všetky stĺpy – náročné na financie. 

Bod č. 4 – Návrh na úprava rozpočtu Základnej školy Kapušany

Riaditeľ  školy  predkladá  čerpanie  rozpočtu  k 30.9.2010  a návrh  na  úpravu  rozpočtu  ZŠ 
Kapušany. Vysvetľuje, prečo sú niektoré položky zvýšené, aké návrhy je potrebné prijať na 
ich zníženie.
Ing.  Ferenc  –  kontrolór  obce  originálne  kompetencie  od  obce   čiastky  nie  sú  v súlade 
s tabuľkou. Taktiež nie je súlad aj s inými položkami. Je potrebné prepracovať celý materiál.
Riaditeľ  školy:  z obce  dať  návrh  tabuľky a podľa  toho škola  prepracuje  návrh  na  úpravu 
rozpočtu ZŠ.
Starosta: 
- čo sa týka mimorozpočtových príjmov – sú na to pravidlá, na čo sa môžu použiť,
- pri prekročení rozpočtových položiek je potrebné hneď na to urobiť rozpočtové opatrenia,   
  aby bol prehľad počas celého roka,
- kontrola – KŠI, je to dobré, opravia sa chyby a tým sa odbúrajú problémy do budúcnosti.
- otázka na riaditeľa školy – areál ZŠ – sú  návrhy na riešenie školského dvora?
- riaditeľ odpovedá: toho času sú rozpracované 2 projekty.     

Záver:  
Obecné  zastupiteľstvo  ukladá  riaditeľovi  základnej  školy  prepracovať  čerpanie  rozpočtu 
a     návrh na úpravu rozpočtu v     zmysle osnovy predloženej obecným úradom.  
                                                                                                             Termín: do 15.11.2010 
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 Starosta informuje o  ZŠ:
- Správa z previerky BOZP a PO 
- Nové hromozvody v celej škole
- Informácia o prevedenej kolaudácii
- Slávnostné otvorenie novej časti – prístavby školy 
- Bezbariérový vstup do vstupu  ZŠ zábradlie medzi chodníkom a cestou, prechod  

                  pre chodcov sa posunie ďalej oproti vstupu do obecného úradu, vstup do hlavného 
                  pavilónu pre žiakov  (po 8,00 hod. zamknúť?)

      Služobný vstup pre riaditeľa a učiteľov nechať v starej budove (návrh starostu)
      Riaditeľ odpovedá – plánuje sa stála služba pri hlavnom vstupe, kniha návštev,  
      monitor pre službu.   

Ing. Madzik:
Dovolenka riaditeľa ZŠ – v akej je to polohe?
Starosta: riaditeľ doniesol dovolenku na podpis naraz od januára, táto bola vyplatená, aj keď 
nebola podpísaná.
Riaditeľ:  priznáva  chybu,  avšak  nemá  vypracovaný  plán  dovoleniek,  ktorý  by  obec 
odsúhlasila.
Starosta: obec požiadala KŠÚ a KŠI ako aj kontrolóra obce o vykonanie ďalšej kontroly a po 
ich výsledku budú vyvodené závery.

15,40 hod. prišiel poslanec Mathia

Bod č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 6

 Starosta komentuje:
- rekonštrukcia chodníkov od križovatky po parkovisko okolo školy,
- regenerácia centra – plánovaná realizácia v roku 2011,
- návrh uzavrieť verejnú zbierku – preúčtovať rozdiel do pilotov pod novú 6 bytovú    

       jednotku, ktorá sa buduje pre občanov postihnutých zosuvom pôdy,
- vyzvať miestne organizácie na podanie správy o čerpaní poskytnutého príspevku,
- výstavba chodníkov – platobné podmienky: obec ako objednávateľ dodávateľovi  

       firme  CMR Prešov práce vyplatí až keď dostane peniaze cez  MAS-Šafrán,
- urobilo sa osvetlenie cintorína, veľké poďakovanie patrí p. Františkovi Lukáčovi,  

       obec ušetrila finančné prostriedky, pretože podľa projektu rozpočet bol cca 19.784 
       EUR a v skutočnosti obec zaplatila len za materiál  cca 3.983 EUR, práce boli   
       vykonané  svojpomocne,   

- je urobená spájacia chodba medzi školskými  budovami dielne a jedáleň. Do  
      budúcnosti plánovať presťahovanie materskej školy, zvolať rodičov.

  
Po  rozprave  poslancov  a rozdiskutovaní  niektorých  zmien  a opráv  obecné  zastupiteľstvo 
prijíma
         
                     Uznesenie č. 98/2010
                     OcZ 
                     schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2010 na základe rozpočtového opatrenia č. 6
                     Hlas: za 8

Bod č. 6. Návrh VZN č. 5/2010 o     organizácii miestneho referenda      

Po  oboznámení  sa  s návrhom  vyššie  uvedeného  VZN  a po  menších  opravách  obecné 
zastupiteľstvo prijíma
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                      Uznesenie č. 99/2010
                      OcZ
                      schvaľuje návrh VZN  obce Kapušany č. 5/2010 o organizácii miestneho   
                      referenda. 
                      Hlas: za 8

Zmena programu, bod č. 7 sa presúva na koniec programu.

Bod č. 8 – Dodatok č. 1 k     Smernici o     poplatkoch č.1/2010  

Starosta informuje – je potrebné  doplniť sadzobník poplatkov o sadzbu nájomného za bytové 
priestory. Konkrétne sa jedna o dom na  Železničnej ulici súpisné č. 299/55, do ktorého sa 
nasťahovala  rodina  Švecových  (  z postihnutého  územia  pod  hradom  –  zosuv  pôdy). 
Predmetný dom zakúpila obec Kapušany od Správy Štátnych hmotných rezerv Bratislava. 
Finančné prostriedky na kúpu domu obec dostala od televízie TA3.
Ďalšia postihnutá rodina  Dobrovičová je presťahovaná do priestorov zdravotného strediska
 ( bývala gynekologická ambulancia). 

Návrhy poslancov:
Vzhľadom  na  to,  že  obec  nedala  žiadne  financie  do  kúpy  domu  ako  aj  do  opráv 
na zdravotnom stredisku. Obecné zastupiteľstvo súhlasí nájomné stanoviť na  symbolické
 1 EUR/mes. 
  
Bod č. 9. Rôzne.

1. Žiadosť  obce  Lada  -  Dohoda o vzájomnej  spolupráci  o plnení  úloh dobrovoľného 
hasičského zboru  v súvislosti so zdolávaním požiarov a vykonávaní záchranných prác 
pri mimoriadnych udalostiach vzniknutých v obci Lada.

Uznesenie č. 100/2010
OcZ
súhlasí  s dohodou o vzájomnej  spolupráci  medzi  obcou Lada a Kapušany v oblasti  
zabezpečenia úloh dobrovoľného hasičského zboru.
Hlas: za 8

2. Starosta informuje o stretnutí s riaditeľom VVS a.s. Košice o kanalizácii na Ardovej 
ulici vetva KG2, KG2a – výtlačné potrubie. Na tejto ulici je čerpacia stanica ČS 3. 
Navrhuje  predmetný  kanál  odpredať  pre  VVS,  a.s.  Košice  aj  z dôvodu  častej 
poruchovosti a obec nedisponuje s finančnými prostriedkami na jej opravu a údržbu.   

Uznesenie č. 101/2010
 OcZ
súhlasí s odpredajom kanalizačnej vetvy KG 2, KG 2a – výtlačné potrubie, ČS 3 pre 
správu kanalizácie VVS, a.s. Košice.  

            Hlas: za 8

3. Starosta informuje, že bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci 
obnovy  obce  cez  MAS  Šafran,  konkrétne   chodník  CH  5  –  časť  chodníka  od 
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nákupného strediska Jednota po hlavnú križovatku a taktiež vetva okolo autoservisu p. 
Lazorika.  Zároveň  uvádza,  že  predmetný  chodník  bol  vypustený  z projektu 
„Regenerácia centrálnej časti obce Kapušany“ a suma, ktorú môžeme čerpať cez MAS 
Šafran sa zhoduje  so sumou plánovanou vo vyššie uvedenom projekte. Urobilo sa 
verejné  obstarávanie  na  dodávateľa  prác,  ktorým sa  stala  firma  CMR  Prešov.  Po 
podpísaní zmluvy sa začne s jej výstavbou. Je potrebné spolufinancovanie 5 % z DPH 
k danému projektu.     

Uznesenie č. 102/2010
OcZ súhlasí 
-s predložením žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 02/2010/PRV/MAS 46, názov  
  opatrenia PRV SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, názov 
  projektu Výstavba a rekonštrukcia chodníka CH5,
-so spolufinancovaním vo výške 712/5 aur, čo predstavuje 5 % z DPH k danému  
  projektu.
  Hlas: za 8

4. Starosta predkladá návrh  na uznesenie od organizácie MAS Šafrán, kde je potrebné 
spolufinancovať projektovú dokumentáciu pre  výstavbu cyklochodníkov a to sumou 
200 EUR za každú členskú obec. Taktiež prekladá schému trasy týchto chodníkov.

Uznesenie č. 103/2010
OcZ
schvaľuje  návrh  grantovej  schémy  MAS  Šafrán  „  Za  zdravím  a poznaním 
„ a schvaľuje príspevok do tejto schémy z rozpočtu obce vo výške 200 EUR. Zároveň  
schvaľuje za administrátora grantovej schémy kanceláriu MAS Šafrán.
Hlas: za 8

Bod č. 10. Žiadosti

1. Žiadosť  E.  Vargoškovej  Prešov  o schválenie  novozriadenej  prevádzky – kaviareň, 
cukráreň na Prešovskej ulici 478/12 Kapušany. K tomuto poslanci prijímajú

Uznesenie č. 104/2010
OcZ 
súhlasí so žiadosťou p. Evy Vargoškovej na zriadenie prevádzky kaviareň-cukráreň na 
ulici Prešovskej č. 478/12 Kapušany
Hlas: za 8

2. Žiadosť  nájomníkov  6b.j.  425,  426  na  Vranovskej  ulici  o opravu  miestnej 
komunikácie.

Uznesenie č. 105/2010
OcZ
súhlasí  so  žiadosťou  o rekonštrukciu  príjazdovej  komunikácie  k bytovkám  na  ulici  
Vranovskej v roku 2011.
Hlas: za 8  

3. Predaj pozemkov ( Kobuľská, Andrejko na ulici Nová štvrť ) schválený v roku 2008, 
je potrebné doplniť uznesenie.
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K tomuto poslanci prijímajú

          Uznesenie č. 106/2010
           OcZ dopĺňa uznesenie č. 102/2008 zo dňa 12.12.2008 nasledovne:

- súhlasí s prevodom pozemku KN register C parcela č. 504 – trvalé trávne porasty  
o výmere 111 m2 zapísaného na LV č. 1037, k.ú. Kapušany pre kupujúcich Štefana  
Andrejka  a Valériu  Andrejkovú  bytom  Kapušany  Nová  štvrť  475/15  za  cenu  0,03 
EUR/m2,

- vyššie uvedený prevod je v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v znení zákona č.  
258/2009 z.z. § 9a, odst. 8,písm. e.
Hlas: za 8

Uznesenie č. 107/2010
OcZ  dopĺňa uznesenie č. 102/2008 zo dňa 12.12.2008 nasledovne:

- súhlasí s prevodom pozemku KN register C parcela č. 501 – trvalé trávne porasty  
o výmere  151  m2  zapísaného  na  LV č.  1037,  k.ú.  Kapušany  pre  kupujúcu  Máriu  
Kobuľskú, bytom Kapušany Nová štvrť 207/13 za cenu 0,03 EUR/m2,

-  vyššie uvedený prevod je v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v znení zákona č.  
258/2009 Z.z. § 9a, odst. 8, písm. e.
Hlas: za 8

4. Žiadosť M. Husovskej  MOKAMA Kapušany o odkúpenie pozemku na KN-C parcela 
č. 206/2 o výmere 100 m2. Táto žiadosť už bola prejednávaná na OcZ 27.8.2010, na 
ktorom  bolo  prijaté  uznesenie  č.  88  -   nesúhlas  s odpredajom pozemku.  Starosta 
navrhuje odpredať a následne  je  potrebné riešiť prístup k danej parcele.

Uznesenie č. 108/2010
OcZ
súhlasí  s odpredajom  časti  parcely  č.  206/2  o výmere  100  m2  pre  pani  Moniku 
Husovskú za jednotkovú cenu 20 eur/m2.
Hlas: za 7, zdržal sa 1 

Bod č. 7. Návrh na udelenie Ceny starostu obce za rok 2010
Tento bod bol presunutý na koniec programu.

Nominácie:
1. Miroslav  Jesenský,  Sadová  433/11,  držiteľ  diamantovej  plakety  Dr.  Janského  80-

násobný dobrovoľný darca krvi, ( návrh SĆK Kapušany ),
2.  Marta Sirotňáková, ZŠ Kapušany,  vedúca FS Čerešenka ( návrh RNDr. Guteková, 

Mgr. Maťašová),
3. FS Kapušančan ( návrh Ing. Kohaniová),
4. Milan Namešpetra, Požiarnická 93/13, prínos do kultúry ( návrh Rudolf Jánošík)
5. Vladislav Matúš, Ardová 13/26, prínos pre šport (návrh športovej komisie),
6. Jozef Dvorščák, vedúci tanečnej zložky FS Kapušančan ( návrh Radoslav Maťaš)
7. Televízia TA3, (návrh starosta obce )
8. Mgr. Lenka Smetanková, ( návrh  obecný úrad)
9. Nadácia „Človek v ohrození“.(návrh starosta obce)
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K tomuto bodu poslanci prijímajú 

                        Uznesenie č. 109/2010
                        OcZ        
                        berie na vedomie rozhodnutie obecnej rady v zmysle Štatútu udeľovania Ceny 
                        starostu obce oceniť kolektív FS Kapušančan, kolektív televízie TA3, kolektív  
                        nadácie  „Človek v ohrození“ a jednotlivcov p. Martu Sirotňákovú, p. Milana  
                        Namešpetru, p. Vladislava Matúša za reprezentáciu a prínos pre rozvoj obce 
                        Kapušany za rok 2010.     
                        Hlas: za 8

Bod č. 11. Diskusia.

1. Informácia  Jozef  Rentka  predkladá  „Zmluvu  o vykonaní  pohrebných  služieb“ 
v prípade  jeho  úmrtia.  Jedna  sa  o organizovanie  pohrebného  obradu  a prác  s tým 
spojených. Vyššie menovaný nemá v obci žiadnych blízkych  príbuzných, žije sám. 
Obec súhlasí s uzavretím zmluvy.

2.  Ján a Marián Talianoví sú do 27.10.2010 v sociálnom zariadení v Hertníku, zatiaľ do 
     konca roka, Marta Taliánová ostáva zatiaľ v obci. Je potrebné riešiť predĺženie pobytu  
     ako aj Martu.
3. Uvoľnený 2-izbový byt v 18 bj. č. 655/12 na Záhradnej ulici. Bolo to oznámené na 

obecnej tabuli, v rozhlase a na internetovej stránke obce. O pridelení bytu sa rozhodne 
sa najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

4. Slavomír Miňo – D.V.M Prešov, začatie konania v právnej veci – vymáhanie čiastky 
2.189,81 Eur za práce na detskom ihrisku v areáli MŠ. Objednávka zo dňa 21.8.2006 
bola na sumu 150 tis. Sk, táto bola vyplatená. Súpis vykonaných prác je na sumu viac 
ako 200 tis. Sk.( rok 2006).  Obec v danej veci poverila JUDr. Ličaka podať odvolanie 
voči rozhodnutiu.

5. Informácia o kolaudácii prístavby základnej školy. Je potrebné pripraviť program na 
slávnostné otvorenie novej časti ZŠ.  

6. RNDr.  Guteková  informuje  o zasadnutí  Rady  školy  dňa  8.11.2010  -  na  základe 
požiadavky riaditeľa školy.

7. Starosta – je potrebné riešiť záškoláctvo hlavne u rómskych žiakov, následne na to 
postih pre rodičov, inač sa terajší zlý stav nezmení k lepšiemu.

Bod č. 12. Záver
Vzhľadom na to, že neboli žiadne diskusné príspevky, starosta sa poďakoval prítomných za 
účasť 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 


