
                                                          

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 
16. júla 2010  na Obecnom úrade v Kapušanoch 
                            
            Prítomní: 

Ing. Jozef Pribula, starosta obce, 
Ing. Ján Zemčak, prednosta obecného úradu               
poslanci podľa prezenčnej listiny v počte 7/2 –ospravedlnený
Ing. Jozef Ferenc, kontrolór obce
zapisovateľka – Jana Dzuricová

          Program:    
1. Otvorenie
2. Voľba komisií (návrhová, určenie overovateľov zápisnice)
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Menovanie riaditeľky Materskej školy v Kapušanoch
5. Menovanie  členov  komisie  na  prerozdelenie  finančných  prostriedkov  z verejnej 

zbierky
6. Menovanie členov inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce 

na rok 2010
7. Návrh na zmenu zaradenia členov OHZ Kapušany 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2010 
9. Žiadosti občanov
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Schválenie uznesení
13. Záver

Otvorenie

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  a viedol  starosta  obce.  Privítal  všetkých 
prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Tento bol jednohlasne schválený.
Konštatuje, že prítomných poslancov je 7, čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Bod 2
Voľba komisií
Návrhová komisia: p. Peter Hudák
Overovateľa zápisnice: p. Peter Ličak, Mikuláš Holoďak
Hlasovanie za predložený návrh :    7 za            2 neprítomný 



Bod č.3
Kontrola plnenia uznesení

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

Bod č. 4
Menovanie riaditeľky MŠ
Starosta obce oboznámil poslancov  z výsledkami volieb riaditeľky materskej školy a prečítal 
návrh rady školy na vymenovanie riaditeľky MŠ v Kapušanoch.

K tomuto poslanci prijímajú

• Uznesenie č. 71/2010
OcZ berie na vedomie výsledky volieb do funkcie riaditeľky materskej školy v Kapušanoch, 
ktorou sa stala Anna Jakubíková na dobu piatich rokov s účinnosťou od 1.8.2010

Hlasovanie:        za 7              proti 0            neprítomný  2

Bod č. 5
     Menovanie členov komisie na prerozdelenie finančných prostriedkov verejnej zbierky.
Starosta obce informoval o stave verejnej zbierky na účte obce, na ktorú prispievajú aj fyzické 
osoby ale aj rôzne firmy.  Ďalej starosta obce navrhuje komisiu  na prerozdelenie finančných 
prostriedkov  pre občanov postihnutých zosuvom pôdy. Sú to tieto osoby: p. Zemčák, p. Ferenc, 
p. Madzik, p. Hudák, p. Palovič.

p. Madzik- Mal by to byť niekto z finančnej komisie.
p. Starosta-  Za finančnú komisiu je p. Ferenc         
     

K tomuto poslanci prijímajú

• Uznesenie č. 72/2010
OcZ menuje  členov komisie na prerozdelenie finančných prostriedkov z verejnej zbierky na 
pomoc postihnutých živelnou pohromu v dôsledku zosuvu pôdy zo dňa 7.6.2010 v zložení: 
Ing. Ján Zemčák, Ing. Ján Madzík, Ing. Jozef Ferenc, Ing. Peter Palovič, Peter Hudák

Hlasovanie:        za 6                zdržal sa hlasovania 1            proti 0            neprítomný  2

Bod č. 6
     Menovanie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce.



           Starosta obce navrhuje inventarizáciu majetku obce do konca septembra 2010 a tiež 
navrhuje členov inventarizačnej komisie  v zložení RNDr. Slávka Guteková, Mikuláš Holoďák, 
Jozef Bača 

     K tomuto poslanci prijímajú

• Uznesenie č. 72/2010
OcZ  menuje   členov  inventarizačnej  komisie  na  vykonanie  inventarizácie  majetku  obce 
Kapušany na rok 2010 v zložení: RNDr. Slávka Guteková, Mikuláš Holoďák, Jozef Bača. 

     Hlasovanie:        za 7                zdržal sa hlasovania 0            proti 0            neprítomný  0

     
     

Bod č. 7
     Návrh na zmenu zaradenia členov OHZ.

Starosta obce prečítal  návrh na zmenu zaradenia  členov OHZ na základe  žiadosti  súčasného 
veliteľa  OHZ  p.  Gomboša,  ktorý  odchádza  za  prácou  do  zahraničia  a nebude  sa  natoľko 
zdržiavať v obci Kapušany, aby vykonával svoju funkciu.
Návrh na zmenu:
Marek Baláž – z člena I. družstva na veliteľa OHZ Kapušany
Miroslav Jakša – z veliteľa I. družstva OHZ na zástupcu veliteľa OHZ a veliteľa I. družstva
Juraj Gomboš – z veliteľa OHZ na člena I. družstva OHZ

• Uznesenie č. 74/2009
    OcZ súhlasí so zmenou zaradenia členov OHZ Kapušany následne:

Marek Baláž – z člena I. družstva na veliteľa OHZ Kapušany
Miroslav Jakša – z veliteľa I. družstva OHZ na zástupcu veliteľa OHZ a veliteľa I. družstva
Juraj Gomboš – z veliteľa OHZ na člena I. družstva OHZ

Hlasovanie:        za 7               proti 0            neprítomný  2

Bod č. 8
     Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2010.
    
     Kontrolór obce Ing. Ferenc informoval o pláne  kontrolnej činnosti na rok 2010. Kontrolór 
obce sa počas prvých mesiacov oboznámi s hospodárením obce a tiež s účtovnými dokladmi.     
    

• Uznesenie č. 75/2010
    OcZ schvaľuje  Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kapušany na II. polrok 

2010.
       

Hlasovanie:        za 7               proti 0            neprítomný  2

    p. Mathia príchod 19: 05 h

Bod č. 9



     Žiadosti.
     

a.) Žiadosť Ing. Jozefa Ferenca o členstve v spoločnosti Kvatrospol Prešov, s.r.o.
Starosta  obce  prečítal  žiadosť  p.  Jozefa  Ferenca   o súhlas  s členstvom  v riadiacom 
orgáne spoločnosti Kvatrospol Prešov s.r.o.
• Uznesenie č. 76/2010

    OcZ súhlasí s členstvom Ing. Jozefa Ferenca – kontrolóra obce Kapušany v riadiacom orgáne 
spoločnosti  Kvatrospol Prešov, s.r.o.

       
Hlasovanie:        za 8               proti 0            neprítomný  1

b.) Žiadosť Antona Lebedu
Starosta  obce  prečítal  žiadosť  p.  Antona  Lebedu  s prevádzkovaním  baru  s diskotéky 
a bowlingu v budove súp. Č. 619 v areáli bývalého PD,  ktorá je súčasťou zápisnice.

Uznesenie č. 77/2010
    OcZ  súhlasí  so  žiadosťou  Bc.  Antona  Lebedu  o prevádzkovanie  baru  s  diskotékou 

a bowlingom v budove súp. č. 619 v areáli bývalého PD.
       

Hlasovanie:        za 8               proti 0            neprítomný  1

c.) Žiadosť 
Starosta obce prečítal žiadosť p. Vargoška o otvorenie prevádzky rýchleho občerstvenia v 
Kapušanoch

Uznesenie č. 78/2010
    OcZ  berie  na  vedomie  otvorenie  prevádzky  rýchleho  občerstvenia  na  pozemku  par. 

776 (pozemok p. Mertinku ul. Prešovská 478/12).
       

Hlasovanie:        za 8               proti 0            neprítomný  1

Bod č. 10
     Rôzne.

Starosta obce informoval prítomných o práci obecného úradu za predošlé dni, informoval 
o dnešnej  návšteve   Kapušian  pani  premiérkou  SR  Ivetou  Radičovou,  a o schválení 
žiadosti obce k projektu Regenerácia centrálnej časti obce Kapušany.

Uznesenie č. 79/2010
    OcZ berie na vedomie schválenie žiadosti obce Kapušany k projektu Regenerácia centrálnej 

časti obce Kapušany vo výške 752 127,28 EUR a poveruje starostu obce zabezpečiť verejné 
obstarávanie k danému projektu.

       
Hlasovanie:        za 8               proti 0            neprítomný  1



    Bod č.12
Schválenie uznesení    

Peter Hudák prečítal návrh uznesení obecného zastupiteľstva a poslanci ho jednohlasne schválili. 

 Hlasuje sa:  za 8      proti 0   neprítomný 1     

Záver
 
Vzhľadom na to. Že neboli ďalšie pripomienky a námety poslancov, starosta sa poďakoval za 
účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Ing. Ján Zemčák                                                                     Ing. Jozef Pribula
prednostka obecného úradu                                                       starosta obce

Overovatelia:  M. Holoďák
                        JUDr. P. Ličák

Zápisnicu napísala:
Jana Dzuricová        

Overovatelia: 


