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Z Á P I S N I C A 

 
napísaná o priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa                                     

17. septembra  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 

Mgr. Natália Maťašová - zapisovateľka 

Neprítomní: Lukáč, Madzik, Ličák ½ hodiny, 

 

 Program:   
1. Otvorenie 

2. Voľba komisií (návrhová, určenie overovateľov zápisnice) 

3. Kontrola plnenia uznesení   

4. Informácia o zahájení výstavby bytového domu 6 bj na Púchovskej ulici 

5. Informácia o situácii pod hradom – ďalší postup 

6. Informácia o ukončení prístavby základnej školy 

7. Prejednávanie výstavby kanalizácie na Púchovskej ulici 

8. Rozpočtové opatrenie č. 6 

9. Rôzne 

          10.   Ţiadosti 

          11.   Diskusia 

          12.   Záver.    

 

Bod 1 - Otvorenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých prítomných 

a oboznámil ich s programom zasadnutia. Takto navrhovaný program bol jednohlasne schválený. 

Starosta konštatuje, ţe prítomných poslancov je 6, čiţe zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

 

Bod 2 - Voľba komisií 

Návrhová komisia: Hudák 

Overovateľa zápisnice: Holoďák, Namešpetra 

Hlasovanie za predloţený návrh :    za  6          proti 0     

 

Bod č.3 - Kontrola plnenia uznesení 

 



Starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesení. Všetky uznesenia boli splnené.  

Úloha: - je potrebné urobiť VZN o miestnom referende. 

Prišiel Ličák o 17:30 

 

Bod č. 4  - Informácia o zahájení výstavby bytového domu 6 bj na Púchovskej ulici 
Ţiadosť o poskytnutie financií je podaná na Ministerstve výstavby uţ 2 mesiace. Zmluvy zatiaľ 

nie sú podpísané (mali by byť do budúceho týţdňa). Najprv sa musia urobiť pilóty, uţ sa začalo 

s ich realizáciou. Bytovka sa pripojí na plánovanú kanalizáciu. 

  

Bod č.5 - Informácia o situácii pod hradom – ďalší postup 

Starosta informoval prítomných o súčasnej situácii v lokalite pod hradom. Momentálne je 5 

domov zbúraných. Rodina Švecových sa na budúci týţdeň bude sťahovať na Ţelezničnú ulicu. 

Stav sa zhoršuje v dome rodiny Spáčilovej, vyzerá to tak, ţe dom budú musieť opustiť. 

Plánujeme ísť do Bratislavy, urgovať finančné prostriedky na geologické vrty.  Boli nám zaslané 

prostriedky na úhradu uţ vykonaných zabezpečovacích prác. Na základe geol. prieskumu sa 

budú robiť sanačné opatrenia. Čo sa týka opatrení, geológ napísal list, ţe opatrenia sa môţu 

vykonávať iba pod odborným dohľadom.  

Financie zo zbierok – doposiaľ bolo občanom postihnutým zosuvom vyplatených 164 000 Eur. 

Plánujeme verifikovať náklady spojené s búracími prácami a statickými posudkami a na 

poškodené cesty. 

 

Bod č.6 - Informácia o ukončení prístavby základnej školy 

Momentálne sa dokončuje nový pavilón, stavba je pripravená na kolaudáciu. V novembri sa 

bude môcť začať so sťahovaním. Zateplia sa aj staré budovy a dokončí sa vchod do ZŠ. 

Odovzdanie školy – chceme pozvať ministra školstva, duchovného otca na vysvätenie 

a pripraviť program. 

 

Bod č.7 -  Prejednávanie výstavby kanalizácie na Púchovskej ulici 

Starosta oboznámil prítomných o zloţitej situácii, ktorá vznikla na začiatku realizácie 

kanalizácie. Vzhľadom na vysokú hladinu spodnej vody je nemoţné urobiť výkop do hĺbky 5 

metrov, preto bolo potrebné prerobiť celý plán a pristúpiť k novej koncepcii, ktorá bola 

dokumentovaná na tabuli – nová projektová realizácia. 

 Uznesenie č.94/2010 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zmenou koncepcie výstavby kanalizácie na ulici Púchovská 

a Nová štvrť v zmysle predloţenej zmeny projektovej dokumentácie. 

 

Bod č.8 - Rozpočtové opatrenie č. 6 

Bude potrebné urobiť nejaké zmeny v rozpočte, vzhľadom na vzniknutú poruchu strechy 

v školskej jedálni, kde bude potrebné vyčleniť cca 2000 eur. Taktieţ bude potrebné investovať 

do rekonštrukcie osvetlenia na štvorprúdovke. Poţiadali sme firmu, ktorá má na starosti VO, aby 

nám vypracovala ponuku moţností VO.  

 Uznesenie č.95/2010 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s opravou strechy na školskej jedálni (havarijný stav). 

Hlasovanie: za 7 proti 0 

 

 Uznesenie č.96/2010 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s rekonštrukciou verejného osvetlenia a rozvádzača – RVO na 

Hlavnej ulici. 

Hlasovanie: za: 6 proti 1 

 

Bod č.9 – Rôzne 



O.S.V.O comp – na základe reakcie občianky ohľadne dopravnej nehody, firma O.S.V.O comp, 

ktorá má na starosti servis VO v Kapušanoch nám zaslala vyjadrenie, v ktorom udáva, ţe 

pracovníčka OcÚ nahlásila dňa 7.9.2010 o 7:50 hod. poruchu VO  poruchu na semafore 

(fungoval v núdzovom reţime, t.j. blikalo oranţové svetlo). Pracovník firmy O.S.V.O comp 

oznámil, ţe porucha bude odstránená 9.9.2010 v ranných hodinách, čo sa aj stalo.  

 

č.10 - Ţiadosti 

a) Ţiadosť o hrobové miesto – Peter Lukáč – OcZ súhlasí  s jeho návrhom 

b) Ţiadosť o zvýšenie limitu v pokladni  - referát daní a poplatkov 

 Uznesenie č.97/2010 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zvýšením denného limitu v pokladni Obecného úradu na sumu 

3 500 eur. 

Hlasovanie: za 7 proti 0 

 

Bod č.11 - Diskusia 

Starosta vyzval prítomných, aby sa zapojili do diskusie. Kontrolór poukázal na skutočnosť, ţe 

firma Radoma, ktorá je v draţbe má pohľadávky voči obci na daniach a bude potrebné nájsť 

spôsob na vymoţenie dlţnej sumy. 

Úloha: preveriť neplatičov daní, poplatkov za psa a za odpad. 

 

Bod č.12 - Záver 

Starosta sa poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Zemčák                                                                     Ing. Jozef Pribula 

prednostka obecného úradu                                                       starosta obce 

 

 

 

 

                                                                              Zápisnicu napísala: 

                                                                                           Mgr. Natália Maťašová 
 

 

 

 

 

 
 


