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1. Úvodné slovo starostky obce   
Obec Kapušany v roku 2018 v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonávala 
úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, rozhodovala vo 
veciach miestnych daní a miestnych poplatkov, utvárala účinný systém kontroly a vytvárala vhodné 
organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jej výkon. Obec zabezpečila údržbu a 
vykonávala správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, 
športových a ďalších obecných zariadení. Zabezpečila nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom, udržiavala čistotu v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia.  
Utvárala a chránila zdravé podmienky pre zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chránila 
životné prostredie, ako aj utvárala podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na 
vzdelávanie, kultúru a šport. 
Obec vykonávala vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja 
obce v zmysle Programu rozvoja obce Kapušany na roky 2015 – 2022 a schváleného rozpočtu obce na 
rok 2018.  
O všetkých aktivitách informovala na obecnej stránke www.kapusany.sk, v občasníku Pod 
Kapušianskym hradom, v obecnom rozhlase a na verejnej tabuli. 

 
2. Identifikačné údaje obce 
Názov: Obec Kapušany 
Adresa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany 
Telefón: 051/7941102 
e-mail: kapusany@kapusany.sk 
web: www.kapusany.sk 
Okres: Prešov 
IČO: 00327239 
DIČ:2021225525 
Právna forma: samospráva 
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR. 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
Starostka obce: RNDr. Slávka Guteková 
Zástupca starostky obce: Ing. Andrea Havrillová 
Hlavný kontrolór obce: Ing. Jozef Ferenc 

 
Obecné zastupiteľstvo: 

 Ing. Andrea Havrillová - zástupca starostky obce 
 Ing. Miroslav Bohata 
 Ing. Ľudmila  Hamarová PhD. 
 Ing. Milan Maňkoš 
 Radoslav Namešpetra 
 Ing. Peter Palovič 
 RNDr. Pavol Petrovský 
 Ing. Igor Revay 
 Mgr. Lenka Smetáková 

 
Komisie: 
Komisia stavebná a územného plánovania: Ing. Peter Palovič 
Komisia kultúry a školstva : Mgr. Lenka Smetanková 
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Komisia sociálna a zdravotnej starostlivosti: Ing. Ľudmila Hamarová PhD. 
Komisia pre spoluprácu obce s podnikateľskými subjektmi: Ing. Milan Maňkoš 
Komisia finančná, rozpočtová, legislatívna a správy majetku obce: Ing. Igor Revay 
Komisia priestupkov a verejného poriadku, dopravnej a požiarnej prevencie: RNDr. Pavol 
Petrovský 
Komisia pre životné prostredie: Radoslav Namešpetra 
Komisia športu a mládeže: Ing. Miroslav Bohata 
 

Obecný úrad: 
 Ing. Ján Zemčák – prednosta Obecného úradu 
 Mgr. Lucia Marcinová, Katarína Mathiová-referát administratívno-správny a registratúry  
 Mgr. Jana Dzuricová - samostatný odborný referent, účtovník, ekonóm a personalista obce 
 Mgr. Jana Tverďaková - správca miestnych daní a poplatkov 
 Mgr. Ľudmila Revayová – referent  matriky a registrácie obyvateľstva 
 Ing. Ján Antol – referent stavebného úradu 
 Bc. Iveta Vojteková – referent sociálnej práce  
 Mgr. Mária Majirská, zastupujúca Mária Gállová – referent strategického rozvoja obce 
 Anna Gállová – knihovníčka  
 Jozef Juhoš –  referent údržby a opráv 
 Martin Gutek –  referent údržby a opráv 
 Zdenko Petrasek – správca hradu Kapušany 
 Marta Markuš Bučková - referent údržby a opráv 

 
Základná škola s MŠ: 
 Mgr. Janka Šimová - riaditeľka ZŠ s MŠ 
 Mgr. Eduard Skonc – zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ 
 Mgr. Mária Namešpetrová – zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ 
 PP – 36 učiteľov 
 THP – 7 pracovníkov 
 ŠKD – 4 vychovávateľky 
 MŠ –  Mgr. Kamila Slivková– zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ  
 MŠ – 5 učiteľky 
 THP – 1 pracovníčka 
 ŠJ - Mária Kostrabová- vedúca ŠJ 
 ŠJ - 2 kuchárky 
 ŠJ – 3 pomocné kuchárky 

 
Rozpočtové organizácie obce /Základná škola s materskou školou Kapušany,Hlavná 367/7, štatutárny 
orgán- Mgr. Janka Šimová, IČO:37873253 , telefón- 051/7941223, 
e-mail- riaditel@kapusany.edu.sk, webová stránka – www.zskapusany.edupage.org, hodnota majetku 
712 771,11 €,výška vlastného imania 428 077,35 €,výsledok hospodárenia – 1502,95 €/. 

 

4. Základná charakteristika konsolidovaného celku  
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou 
osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou 
obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  
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4.1 Geografické údaje 
Obec Kapušany leží na styku severného okraja Slánskych vrchov so Šarišskou vrchovinou v údolí 
Sekčova. Nadmorská výška sa tu pohybuje od 240 do 520 metrov. Nad obcou na výbežku lesa sa vypína 
komplex stredovekého hradu- národnej kultúrnej pamiatky. Okrajom obce preteká rieka Sekčov súbežne 
so železničnou traťou Bardejov – Prešov, do ktorej ústí Kapušiansky potok a Ladianka. Okresné mesto 
Prešov, ktoré je vzdialené od obce 10 km spája cesta I. triedy I / 18. Celková výmera katastrálneho 
územia obce – spolu (m2) – 20210938.  
Susedné mestá a obce : kataster obce susedí na severovýchode s obcou Fulianka, na východe s obcou 
Podhorany,  Lada, na juhovýchode s obcou Okružná a Trnkov, na juhu obec Podhradík a V. Šebastová, 
 na západe susedí s mestom Prešov – časť Nižná Šebastová a na   severozápade s obcou Fintice. 
Celková rozloha obce :1131ha 

 
Demografické údaje  
Obec je zo štatistického hľadiska zaradená medzi obce nad 1000 obyvateľov. K 31.12.2018 v obci 
Kapušany  je prihlásených na trvalý pobyt  2149 obyvateľov, z toho 1035 mužov a 1114 žien. 
Veková štruktúra obyvateľstva: 454 obyvateľov predproduktívny vek do 18 rokov, 1280 obyvateľov 
produktívny vek  od 18 do 62 rokov a 415 obyvateľov poproduktívny vek nad 62 rokov. Počas roka 
2018 obec zaznamenala pohyby a to nasledovne: prihlásení 33, odhlásení 42, narodení 21 a zomretí 
21. Obec v roku 2018 zaznamenala -9 úbytkov obyvateľstva. Celkový počet rodín v obci Kapušany 
je 666. 

 
Vývoj počtu obyvateľov: 
Kapušany 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvateľov obce 2091 2120 2141 2158 2149 

Počet obyvateľov v 
predproduktívnom veku 

421 438 449 452 454 

Počet obyvateľov v 
produktívnom veku 

1304 1302 1295 1298 1280 

Počet obyvateľov  v 
poproduktívnom veku 

366 380 397 408 415 

 
4.2 Ekonomické údaje  
Nezamestnanosť v obci :  

VÝVOJ  NEZAMESTNANOSTI 2016 2017 2018 
Celkový počet evidovaných nezamestnaných s trvalým 
pobytom v obci  

140 80 67 

Počet dlhodobo nezamestnaných s trvalým pobytom v obci 90 29 18 

Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi s trvalým 
pobytom v obci 

50 7 7 

Zdroj: ÚPSVaR 

 
Z tabuľky je zrejmé, že klesá počet nezamestnaných v obci. Taktiež klesá počet dlhodobo 
nezamestnaných a poberateľov dávok hmotnej núdzi , čo predstavuje pozitívny trend. 
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4.3 Symboly obce 
          Symboly obce  tvoria pečať, vlajka, erb a obecné insígnie. Obec Kapušany má pečať okrúhlu, 
ktorú tvorí erb obce a názov obce s hrubopisom OBEC KAPUŠANY ,erb obce Kapušany  je tvorený 
kapušianskym hradom v červenom poli a pod ním je zväzok klasov v zelenom poli.  Zástava vychádza z 
farieb obecného erbu a pozostáva z farieb biela, červená, žltá a zelená. 

 

Erb obce : Vlajka obce :  
 

Pečať obce :  
 
4.4 História obce  
Obec Kapušany  sa nachádza v neďalekej blízkosti krajského mesta Prešov, je to križovatka ciest 
v smere Bardejov, Svidník a v smere Vranov nad Topľou, Michalovce. 
Pri historickom formovaní samotnej obce i hradu zohrali dôležitú úlohu nielen krásna príroda, ale aj 
strategická poloha na križovatke krajinských ciest.Počiatky osídlenia Kapušian a okolia siahajú do 
staršej doby kamennej – paleolitu. Dnešný názov má obec od roku 1773. V roku 1786 sa uskutočnilo 
prvé sčítanie obyvateľstva. Kapušany mali 628 obyvateľov a 94 domov.  Začiatkom 19. storočia tu žilo 
946 obyvateľov, ktorí obývali 139 domov.  Nad obcou sa vypína zrúcanina stredovekého hradu. Prvá 
písomná zmienka o hrade Kapušany je z roku 1248.Vyplýva  to z obsahu listiny. Je zrejmé, že už vtedy 
tu jestvoval kostol i fara. V dnešnej dobe zostala z hradu len zrúcanina, ktorá sa tohto času konzervuje a 
je národnou kultúrnou pamiatkou. 

Po 2. svetovej vojne v roku 1949 bol v obci založený Notársky úrad a zavedený elektrický prúd. Od 
 roku1952 až po rok 1959 postupne vznikalo celoobecné JRD. Budovy súčasnej školy boli postavené a 
odovzdané do prevádzky 2. augusta 1962. Konkrétne išlo o dva pavilóny- bloky A a B. O rok neskôr 
bola dokončená telocvičňa a budova dielní. Školská jedáleň bola odovzdaná do užívania 19. januára 
1981. Budova Pošty bola dokončená v roku 1966. V tom istom roku bola v obci zriadená polícia (VB). 
V roku 1970 prebehla rekonštrukcia kostola a parku. V roku 1978 sa začínajú poskytovať služby v 
zdravotnom stredisku a bola spustená prevádzka závodu Benzinol, dnešný Slovnaft a.s..  

V roku 1992 pokračovala plynofikácia, ako aj výstavba vodovodu, vyasfaltovali sa ulice a neskôr v r. 
1993 bol daný do prevádzky Dom smútku.  V roku 1995 bolo vybudované námestie s oddychovou 
pešou zónou. V roku 1996 sa začala výstavbe čističky odpadových vôd. Hrubá stavba bola dokončená v 
roku 1997 a od roku 1999 sa pokračovalo vo výstavbu kanalizácie, ktorá pokračuje ešte aj v súčasnosti. 
 Od  roku 2001 verejná správa  sa formuje fiškálnou decentralizáciou, ktorá sa riadi zákonom 

č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie 
územné celky a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 
Podstatou tejto reformy je nový systém financovania obcí, posilnenie samostatnosti 
zodpovednosti verejných financií a kvalitné služby občanom. Decentralizáciou  verejnej správy 
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a prenosom kompetencií zo štátu na obec, prechádzali postupne  a to nasledovne:  matrika, 
základná škola, materská škola, stavebný úrad a  sociálna činnosť. Samosprávne kompetencie 
obec Kapušany  financuje z vlastných príjmov daňových, nedaňových a z nájmu a predaja 
majetku. Financovanie prenesených kompetencií je na základe zákona č. 564/2004 Z.z. 
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  Obec v roku 2003 zrekonštruovala kultúrny dom, ktorý v súčasnosti slúži 
na kultúrne akcie pre obec a záujmové obecné organizácie. V roku 2007 bol skolaudovaný 
bytový dom 18 b.j.. V roku 2010 sa zrealizovala rekonštrukcia pavilónu A, B základnej školy 
z vlastných zdrojov a z fondov EÚ prístavba spojovacieho pavilónu, v ktorom je 10 nových 
tried, kabinety.  V roku  2011  obec v parku vybudovala amfiteáter, ktorý slúži na kultúrne 
podujatia rôzneho žánru. V roku 2012 a v roku 2013 obec z fondov EÚ realizovala projekt 
„Regenerácia centrálnej časti obce Kapušany“ /rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, 
osvetlenie a  sadové úpravy a arch. /,a taktiež projekt „Úprava Kapušianskeho potoka“. V roku 
2014 obec v Parku svätých Cyrila a Metoda v rámci projektu INTEREG vybudovala hľadisko 
k amfiteátru pre 1000 návštevníkov na sedenie, ozvučenie amfiteátra, a taktiež  upravila 
športové - asfaltové ihrisko.V roku 2015 obec spravila celkovú údržbu Denného stacionára / 
stará budova MŠ/, obnovu komunikácií v obci, prístavbu dvoch spální k MŠ a  WC k budove 
ŠJ, osvetlenie prechodov na  ulici Hlavnej a oddychové zóny v obci Kapušany. V roku 2016 
obec opravila asfaltový povrch komunikácie ulica Lesná, vykonala údržbu obecných budov 
kultúrneho domu a zdravotného strediska, rekonštrukciu strechy budovy bufetu na futbalovom 
ihrisku, zrealizovala elektrickú prípojku k správcovskému objektu a nasvetlenie hradu, výstavbu 
stoky A na ulici Nová štvrť, inštaláciu dopravného radara a výstavbu oddychovej zóny na ulici 
Púchovská. V roku 2017 obec rozšírila kamerový systém, zrealizovala sa výmena radiča 
a návestidiel na semafor na ul. Prešovskej, výstavba oddychovej zóny v obci / ulica Kováčska/ 
cez projekt O schodík bližšie a tiež výstavba oddychovej zóny v obci na ulici Púchovskej cez 
projekt Mosty porozumenia. Obec zrekonštruovala chodníky na ulici Hlavnej, cestu na ulici 
Cintorínskej,  cesty a parkoviská pod Hradom  a osadila zábradlia na ulici Púchovskej. Obec 
rozšírila osvetlenie ulíc / Kráľovská, Priemyselná a Topoľová/ a rozšila rozhlas na ul. 
Kráľovská. 

 
4.5 Pamiatky  

Medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky v našej obci patria: 
- Národná kultúrna pamiatka - zrúcanina Kapušianskeho hradu 

- Národná kultúrna pamiatka - Rímskokatolícky kostol sv. Martina 
 

4.6 Významné osobnosti obce 
 Gabriel Kapy (1658 – 1728) – tento významný rodák z Kapušian bol pedagógom, 

spisovateľom, ale hlavne teológom a filozofom. Patril medzi aktívnych predstaviteľov protireformácie 
a bol predstaveným jezuitov v Trenčíne a v Trnave. Počas svojich štúdií vo Viedni napísal dramatickú 
prácu Obrana a oslobodenie Viedne. Neskôr sa Gabriel Kapy dostal k misiám a napokon, v roku 1713 
sa stal rektorom Trnavskej univerzity kde prednášal dogmatiku a písal práce o kresťanskej náuke 
a viere. 

 MUDr. Anton Neuwirth, Dr. H. c. bol predsedom Konfederácie politických väzňov 
Slovenska, bývalý slovenský veľvyslanec Pri svätej Stolici a čestný Predseda Spoločenstva Ladislava 
Hanusa. Narodil sa 22.januára 1921 v obci Bystričany, detstvo prežil na ulici Dubovej v Kapušanoch, 
Žiline a Bojniciach. Študoval medicínu v Bratislave. 
Pôsobil ako lekár v Čadci, Martine a Bojniciach.Počas pôsobenia  v lekárstve vypracoval genetickú 
mapu, ktorá umožňovala odhaliť prenášačov chorôb a upozorniť ľudí na riziká pri uzatváraní 
manželstiev. Až do odchodu do dôchodku v roku 1989 sa podieľal na početných vedecko-výskumných 
prácach. 
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Od roku 2003 bol predsedom Konfederácie 
politických väzňov Slovenska. Bol tiež zakladajúcim 
členom Fóra života, ktoré udeľuje Cenu Antona 
Neuwirtha za ochranu života. 
Dr. Anton Neuwirth zomrel 21. septembra 2004 v 
Bojniciach vo veku 83 rokov. V roku 2005 mu 
prezident SR udelil štátne vyznamenanie Pribinov 
kríž I. triedy - in memoriam za významné zásluhy 
v oblasti sociálneho a kultúrneho rozvoja Slovenskej 
republiky. 
 

 
5. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  
5.1Výchova a vzdelávanie  
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou školou Kapušany 
 
Tabuľka 1 Základná škola s materskou školou - MATERSKÁ ŠKOLA 

ROK POČET 
ŽIAKO
V  

POČET 
TRIED - 
SPOLU 

POČET 
ŠPECIÁLN
YCH TRIED 

POČET 
PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKOV 

POČET 
NEPEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKOV 

2013/2014 62 3 0 6 1 
2014/2015 66 3 0 6 1 
2015/2016 80 3 0 6 1 
2016/2017 75 3 0 6 1 
2017/2018 66 3 0 6 1 
2018/2019 67 3 0 6 1 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Tabuľka 2 Základná škola s materskou školou - ZÁKLADNÁ ŠKOLA (1.-9.ročník) 

ROK POČET 
ŽIAKOV  

POČET TRIED - 
SPOLU 

POČET 
PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKOV 

POČET 
NEPEDAGOGICKÝC
H PRACOVNÍKOV 

2013/2014 512 25 40 7 
2014/2015 501 24 45 13 
2015/2016 486 25 43 12 
2016/2017 473 28 39 7 
2017/2018 480 26 43 7 
2018/2019 485 26 43 7 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Obec v rokoch 2010 – 2012 zrealizovala rekonštrukciu a prístavbu budovy základnej školy, vďaka 
ktorej sa zvýšil počet tried, odborných učební a kabinetov. Výmenou okien, zateplením budov i strechy, 
rekonštrukciou ústredného kúrenia a hydraulickým vyregulovaním budov sa zvýšili energetické úspory. 
V škole je vybudovaný kamerový systém s počtom 13 kamier, ktorý prispel k zlepšeniu starostlivosti 
o školský majetok. 
V máji 2011 sa po 48 rokoch prevádzka materskej školy presťahovala do centra obce, do areálu 
základnej školy (od r.1963 sídlila v starej budove niekdajšej školy). Aj táto zmena bola podnetom pre 
zlúčenie miestnej základnej deväťročnej školy s miestnou materskou školou k 1.9.2011, čím sa obec 
snažila dosiahnuť zjednodušenie financovania i zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Oficiálnym 
názvom školy je od toho času Základná škola s materskou školou Kapušany.  
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Základnú školu s materskou školou Kapušany v školskom roku 2018/2019 navštevovalo 555 detí a 
žiakov / 67 detí v MŠ a 488 žiakov v ZŠ /, pričom 310 žiakov dochádzalo z okolitých obcí (Lada, 
Lipníky, Šarišská Poruba, Okružná, Šarišská Trstená, Nemcovce, Trnkov, Fulianka, Proč, Podhorany, 
Chmeľov, Chmeľovec, Pušovce, Tulčík, Demjata, Podhrabina, Čelovce).  
Základná škola má 26 tried, materská škola 3 triedy, okrem toho na škole fungujú  4 oddelenia 
školského klubu detí pre 103 žiakov. Každoročne škola pripravuje slávnostné privítanie prvákov – 
imatrikuláciu.  

Pedagogický kolektív ZŠ tvorilo 33 učiteľov ZŠ, 4 vychovávateľky, 3 kňazi, 2 asistentky 
učiteľa (jedna pre začlenených žiakov v klasickej triede a jedna v špeciálnych triedach), 1 školský 
špeciálny pedagóg a  6 učiteliek MŠ. Spolu 49 pedagogických zamestnancov. Nepedagogických 
zamestnancov bolo v ZŠ 7, v MŠ je 1 a v ŠJ bolo 6 zamestnankýň. 
O zodpovednom prístupe a kvalitnej práci učiteľov pri príprave žiakov na uplatnenie sa v ďalšom štúdiu 
svedčí nasledujúca tabuľka, ktorá poukazuje na fakt, že všetci žiaci 9. ročníka boli prijatí na školy, na 
ktoré si podali prihlášky.  
 

Názov skupiny škôl 
P r i j a t í 

celkom z toho dievčatá 

Gymnáziá                                           11 9 
Zdravotnícke školy                                 6 3 
Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ                    1 0 
Ekonomické, obchodné SOŠ                          4 2 
Pedagogické školy                                  3 3 
Technické, dopravné SOŠ                            19 1 
SOŠ ostatné                                        15 6 
Praktické školy 1 0 
Pracovný pomer                                     7 4 
VŠETCI ŽIACI SPOLU 67 28 

 
 Bilingválne gymnázia (postup z 8. r.) 0 0 
 Osemročné gymnázia (postup z 5. r.) 1 0 
 SOŠ (postup z nižšieho ako 9. r.) 0 0 
 

V rámci prezentácie školy na verejnosti deti MŠ vystúpili v dennom stacionári pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším, uskutočnil sa Deň matiek- kultúrny program pre rodičov, Deň rodiny - 
popoludnie s rodinou, Rozlúčka s predškolákmi. 

Základná škola sa prezentuje na verejnosti svojou kvalitnou výchovno-vzdelávacou činnosťou, 
bohatou mimoškolskou činnosťou a tradičnými aktivitami. V rámci ZŠ sa zrealizovala imatrikulácia pre 
prvákov, Rodičovská akadémia, výstupy na hrad, Deň mlieka na škole, žiaci sa zúčastnili viacerých 
divadelných predstavení. Medzi ďalšie aktivity patrí: Detský karneval, Mesiac úcty k starším, Deň vody 
a Deň Zeme, do ktorých sa zapájajú aj deti MŠ, rodičia a priatelia školy. Škola vydáva školský časopis, 
kde prispievajú žiaci a učitelia školy a v rámci záujmovej činnosti funguje školský rozhlas, ktorý 
prezentuje tvorivé činnosti žiakov počas vysielaní v škole a na webovej stránke školy. V škole pracuje 
detský folklórny súbor Čerešenka.  

Okrem záujmovej krúžkovej činnosti škola realizuje aj doučovanie žiakov 9. roč. ako prípravu 
na testovanie T9. Žiaci 5. roč. sa zúčastnili testovania T5.  

Škola uskutočnila a zapojila sa do viacerých charitatívnych akcií a zbierok: Biela pastelka. 
Vianočná burza, Vianočný anjel, Na bicykli deťom pre život. 

Škola sa zapája do rôznych športových súťaží v rámci okresu.  
Pre deti ŠKD vychovávateľky zorganizovali „Noc Pirátov“. 
Od š. r. 2017/2018 pôsobí v priestoroch ZŠ Súkromná základná umelecká škola s odborom 

výtvarným, hudobným a literárno-dramatickým.  
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Výsledky externých meraní výsledkov vzdelávania 
 
Testovanie deviatakov - T9 
SJL 
priemerná známka v 1. polroku 9. roč.: 2,16 

MAT 
priemerná známka v 1. polroku 9. roč.: 2,41 

naši žiaci 58,8 naši žiaci 63,5 
celoslovenský priemer 62,3 celoslovenský priemer 63,1 
Testovanie piatakov - T5 
SJL MAT 
absolventi 4. roč    
 ZŠ s MŠ Kapušany 57,8 absolventi 4. roč    

 ZŠ s MŠ Kapušany 60,6 

celoslovenský priemer 58,4 celoslovenský priemer 59,3 
 

Rada školy, ktorá pracuje pri ZŠ s MŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, 
ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a 
ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly 
práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. Rada školy sa vyjadruje ku 
všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. 
 Rodičovská rada - zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce 
sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje, 
rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy.  

Školská jedáleň, ktorá je súčasťou ZŠ s MŠ je dostatočne vybavená a zariadenie ŠJ sa aj 
v školskom roku 2018/2019 modernizovalo. V školskom roku 2018/2019 bolo spolu 350 stravníkov, 
z radov detí, žiakov a zamestnancov školy.  
 
 
5.2 Sociálne zabezpečenie a zdravotníctvo 
Na území obce sú poskytované služby (v zmysle zak. 448/2008 Zákon o sociálnych službách) v zmysle 
VZN č. 5/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Kapušany.  
V obci žijú obyvatelia, ktorí sú poberateľmi sociálnych dávok a túto sociálnu pomoc využívajú ako 
súčasť sociálneho zabezpečenia v našom štáte. Takéto sociálne zabezpečenie je možné využívať 
v prípade, že sa občan ocitne v zlej životnej situácii resp. v hmotnej núdzi, to znamená, že jeho príjem 
nedosahuje životné minimum.  

 
Tabuľka 3 Prehľad žiadostí o posúdenie odkázanosti na soc. službu 
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

5x žiadosť o posúdenie 
odkázanosti na soc. službu 
z toho 3- žiadosti o 
umiestnenie, 1-žiadosť  
v poradovníku, 

1- žiadosť ukončená pre 
úmrtie  
 

3x žiadosť o posúdenie 
odkázanosti na soc. 
službu z toho 1- žiadosť 
umiestnenie, 1-žiadosť  
v poradovníku, 
žiadosť ukončená pre 
úmrtie  

3x žiadosť o posúdenie 
odkázanosti na soc. 
službu 
6- žiadosti umiestnenie, 
4-žiadosti v poradovníku, 
4-žiadosti ukončené pre 
úmrtie, 1- žiadosť 
siahnutá  

8 x žiadosť o posúdenie 
7 – umiestnená 
0 – poradovník 
2 – úmrtie po umiestnení 

Zdroj: OcÚ 

 
V rámci sociálnej služby obec prispieva občanom v hmotnej núdzi aj jednorazovým finančným 
príspevkom a finančným príspevkom na lieky. 
V budove bývalej MŠ obec prevádzkuje denné centrum pre všetkých seniorov obce. Navštevuje ho 
v priemere 25 klientov. 
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Mesačne 32 hodín odpracovali občania na základe DOHODY  uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9 
a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 
Tabuľka 4 Prehľad občanov na základe DOHODY  uzatvorenej podľa § 10 

ROK 2018 POČET OBČANOV 
Január 3 
Február 4 

Marec 3 
Apríl 7 

Máj 4 
Jún 3 

Júl 2 
August 1 

September 2 
Október 5 

November 4 
December 3 

Zdroj: OcÚ 

 
Mesačne 64 hodín odpracovali občania na základe Dohôd o podmienkach vykonávania menších 
obecných služieb pre obec uzatvorených podľa § 12  ods. 3 písm. b) bod 4. Zákona č 417/2013 Z.z. 

o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   
 
Tabuľka 5 Prehľad občanov na základe DOHODY  uzatvorenej podľa § 12 

ROK 2018 POČET OBČANOV 
Január 1 
Február 1 
Marec 1 
Apríl 2 
Máj 2 
Jún 3 
Júl 4 
August 6 
September 5 
Október 5 
November 6 
December 6 
Zdroj: OcÚ 

 
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú lekári v budove zdravotného strediska, ktoré bolo dané do 
užívania v roku 1978. V roku 1997 bolo v súlade so zákonom prevedené do majetku obce. V súčasnosti 
poskytujú služby tieto ambulancie: 
Ambulancie lekárov 

 2 všeobecní lekári / 2 zdravotné sestry 

 2 pediatri / 2 zdravotné sestry 

 2 stomatológovia / 2 zdravotné sestry 
Vedľa budovy zdravotného strediska sa nachádza Lekáreň sv. Martina. 
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5.3 Kultúra a šport 
Obec Kapušany organizuje a podporuje mnoho kultúrno-spoločenských, duchovných i športových 
aktivít, snaží sa byť nápomocná pri rozvoji občianskej spoločnosti a komunitného života.  
V obci pôsobí folklórny súbor Kapušančan, detská folklórna skupina Čerešenka, mužské hudobné 
zoskupenia Kapušanske richtaroše a Glória, cirkevný zbor Aleluja. Veľmi aktívni sú seniori, ktorí 
vyvíjajú záujmové aktivity v rámci Klubu seniorov. 
 
Klub seniorov každý rok usporadúva fašiangový deň. Tento rok bol spojený s veselým pásmom  tzv. 
„Retro spomienky “. Týmto dňom sa končí obdobie zábavy a nastáva čas pôstu. Členovia klubu sa 
zapájajú aj do rôznych súťaži ako napr. Súťaž vo varení jedál v partnerskej obci Mizerna v Poľsku 
a organizujú poznávacie zájazdy a návštevy kultúrnych inštitúcií. Taktiež  sa zapájajú aj do prác 
prospešných pre obec a  výsadby kvetov na Námestí sv. Martina.  

 

 
Fašiangové podujatie 
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Súťaž vo varení jedál v partnerskej obci  rok 2018 
 

 
Súťaž vo varení jedál v partnerskej obci  rok 2018 
 
Počas roka vyvíjajú aktivity na podporu pravidelného darcovstva krvi členky Miestneho spolku 
Slovenského Červeného kríža. Okrem uvedenej aktivity realizujú burzu šatstva a zabezpečujú 
vitamínové balíčky pre občanov nad 85 rokov. 
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Obec Kapušany vydáva občasník Pod Kapušianskym hradom a prevádzkuje web stránku 
www.kapusany.sk. Má obecný rozhlas, prostredníctvom ktorého informuje o aktuálnom dianí 
v rôznych oblastiach života. Fakty o živote obce v súčasnosti i v minulosti sú uvedené v obecnej 
kronike. 
Obec Kapušany organizuje každoročne Kapušianske folklórne dni, ktoré sú nesúťažnou prehliadkou 
uchovávania tradícií nielen zo šarišského regiónu, ale aj z iných častí krajiny i zahraničia. 

 
Kapušianske folklórne dni 2018 - Vystúpenie DFS Čerešenka 
 

 
Kapušianske folklórne dni 2018 - Vystúpenie FS Dúbrava 
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Kapušianske folklórne dni 2018 - Vystúpenie FS Urpín 
 
 

 
Kapušianske folklórne dni 2018 - FS Železiar 
 
 
 

Dňa 1.1.2018  obec otvorila denné centrum po zániku denného stacionára k 31.12.2017. Klienti 
denného centra si spríjemňujú pobyt rôznymi akciami, a to pečenie šišiek počas fašiangov,  veľkonočná 
a vianočná burza a iné.  
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Otvorenie denného centra 2018. 

 
Denné centrum 2018. Pečenie šišiek  

 

 
Veľkonočná burza v dennom stacionári 
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Počas plesovej sezóny sa konal reprezentačný ples, ktorého organizátorom bol obecný úrad spolu 
s členmi Rady rodičov pri ZŠ s MŠ.  

 
Reprezentačný ples obce Kapušany a Rady rodičov pri ZŠ s MŠ 

 
Dňa 9. februára sa konalo v sobášnej sieni obecného úradu udelenie Ceny starostu obce za rok 
2017 z potreby morálneho poďakovania občanom, ktorí sa pričinili o rozvoj územia obce, 
reprezentovali ju alebo ju v pozitívnom zmysle nejakým zásadným spôsobom ovplyvnili. 
Ocenený boli p. Ľuboš Fornadeľ, manželia Frimerovci a kolektív MSS Kapušianske 
Richtaroše.  

 
Udelenie Ceny starostu obce za rok 2017: manželia Frimerovci a kolektívu MSS Kapušianske Richtaroše 
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Vystúpenie skupiny Glória na udelení Ceny starostu obce za rok 2017 

 
V nedeľu 11. marca 2018 počas pôstneho obdobia pripravil MS SČK v spolupráci s Obecným 
úradom, sociálnou komisiu a Rímskokatolíckou farnosťou Kapušany pôstnu polievku. Výťažok 
z tejto akcie bol pre  4 rodiny a 1 osamelú osobu z našej obce. 
 

 
Pôstna polievka rok 2018 

 
 
V rámci Mesiaca knihy Obecná knižnica v Kapušanoch pripravila pre deti veľmi obľúbené 
podujatie „Deň ľudovej rozprávky“, ktorého sa zúčastnilo 23 detí. Na úvod boli deti 
oboznámené s krátkym životopisom Pavla Dobšinského. Dňa 16. marca si prípomíname 190. 
výročie od jeho narodenia. 
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Deň ľudovej rozprávky 2017 

 
Deň ľudovej rozprávky 2017 

 

 
Počas letných mesiacov obec pripravila viaceré kultúrne podujatia v rámci Kapušianskeho kultúrneho 
leta. Prvou akciou bolo Stavanie mája, dňa 30. apríla vo večerných hodinách, kedy sa zišli obyvatelia 
obce so svojimi známymi, aby si v príjemnej atmosfére vychutnali postavenie obecného mája 

a spríjemnili si večer  kultúrnym programom. 
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Stavanie mája pred kostolom sv. Martina 

 
Stavanie mája pred kostolom sv. Martina 

 
Vystúpenie MSS Kapušianske Richtaroše počas akcie Stavanie mája 
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Počas májovej soboty sa v obci uskutočnila Hasičská súťaž. Zúčastnili sa 4 mužstvá z okolitých obcí. 

 
 

 
Hasičská súťaž 
 
 
 
 

Naša obec si Deň matiek pripomenula 13.5.2018 koncertom v Kultúrnom dome Kapušany. 
Svoje hudobné pozdravy, verše a divadelné predstavenie zahrali a zaspievali žiaci SZUŠ 
Kapušany. Výtvarný odbor pripravil darček, pozdrav pre mamičky a Obecný úrad Kapušany 
potešil každú ženu kvietkom. 
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Deň matiek 

 
Vystúpenie detí SZUŠ počas dňa Matiek  

 
Odovzdávanie darčekov pre mamičky 
 

Dňa 2. júna 2018 počas akcie Deň detí v dopoludňajších hodinách  sa Park sv. Cyrila a Metoda 
premenil na výcvikové stredisko integrovaného záchranného systému. Mladí zdravotníci, hasiči 
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a vojaci plnili úlohy s maximálnym nasadením. Za úspešné vykonanie zadania získali 
kapušiansky peniažtek. Popoludnie patrilo mladým umelcom v súťaži Kapušany majú talent. 

 
Ukážka integrovaného záchranného systému 

 
Ukážka mladých zdravotníkov 

 
Ukážka hasičov 
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Vystúpenie súťažiacich počas akcie Kapušany majú talent 

 
Ocenenie súťažiacich počas akcie Kapušany majú talent 
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Na amfiteátri v Parku sv. Cyrila a Metoda sa v dňoch 30.06.-01.07.2018 konala už 15. kapitola 
tradičného príbehu Kapušianskych folklórnych dní, v ktorom účinkovali známe i menej známe 
súbory, mihalo sa v ňom mnoho farieb, mašlí a sukní, zneli piesne  s rôznymi nárečiami, 
prichádzali hostia zďaleka aj zblízka. A naši obyvatelia si to ani tohto roku nenechali ujsť. V 
sobotu na pódium vystúpil náš najbližší – FS Kapušančan a následne hostia FS Hriňovčan, FS 
Ipeľ a na záver sa predstavil FS Chemlon. 

 
 

 
FS Kapušančan 
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FS Hriňovčan 

 
FS Ipeľ 
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FS Ipeľ 

 
FS Chemlon 

 
FS Chemlon 
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V nedeľu popoludní sa predstavili DFS Čerešenka, heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková, 
FS Dúbrava z Prešova, mužská spevácka skupina Kapušanske richtaroše, FS Urpín z Banskej 
Bystrice a nakoniec bolo vystúpenie FS Železiar z Košíc. 

 
DFS Čerešenka 

 
DFS Čerešenka 

 
Vlasta Mudríková 
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FS Dúbrava 

 
FS Dúbrava 

 
MSS Kapušianske richtaroše 
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FS Urpín 

 
FS Urpín 

 
FS Železiar 
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FS Železiar 

 
Dňa 4. júla pred budovou základnej školy, ktorá sa nachádza v parku pomenovanom po dvojici 
vierozvestcov sv. Cyrilovi a Metodovi súsošie s rovnomenným názvom slávnostne požehnal 
Ex. Andrej Dziega, štetinsko-kaminský arcibiskup-metropolita. Po požehnaní súsošia 
nasledovala slávnostná sv. omša na miestnom amfiteátri. 

 
Súsošie sv. Cyrila a Metoda  
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Posviacka súsošia sv. Cyrila a Metoda 
 
Kapušianske hradné leto sa uskutočnilo počas letných prázdnin na Kapušianskom hrade. Dňa 
24. júna 2018 sme hradné leto otvorili podujatím, na ktorom predviedli svoje umenie šarišskí 
šermiari SARUS, tanečnice historického a orientálneho tanca Fatima a herci divadla Na doske. 
Sprievodnými akciami boli tvorivé dielne pre deti, lukostreľba, Divadlo z kuchyne. 
 

 
Otvorenie hradného leta na Kapušianskom hrade. 
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Otvorenie hradného leta na Kapušianskom hrade 

 
Otvorenie hradného leta na Kapušianskom hrade 
 
 
Dňa 28. júla 2018 sme oslávili Deň našej obce. Prvé záznamy o obci pochádzajú z roku 1248, 
teda toho roku si pripomíname 770 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci. A toto 
výročie sme oslávili na amfiteátri v Parku sv. Cyrila a Metoda. Sprievodnými podujatiami dňa 
obce bola súťaž vo varení gulášu a volejbalový turnaj. Po slávnostnom otvorení a privítaní 
návštevníkov vystúpila kapela Heľenine oči, ktorá svojimi piesňami rozvášnila všetkých 
mladých fanúšikov. Následne sa predstavili na pódiu naši:FS Kapušančan, mladé Kapušianske 
talenty, žiaci  Súkromnej základnej umeleckej školy Kapušany, Spolok šarišských šermiarov a 
ženské spevy predviedli Martina Bialková, Jana Tomko Ferenčíková. 
Po kultúrnom programe a príhovore nastala slávnostná chvíľa, keď sa po prvýkrát udeľovala 
Cena obce Kapušany, ktorej udeľovanie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Štatúte 
udeľovania ocenení. Za mimoriadny prínos pri záchrane ľudských životov – darcovstvo krvi 
bol Cenou obce ocenený Vladimír Marcin. Za dlhoročnú aktívnu činnosť v OŠK Kapušany bol 
ocenený Vladislav Matúš a manželia Anna a František Bartošoví za príkladný rodinný život, 
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zapájanie sa do činnosti speváckych skupín, Klubu seniorov. Po slávnostnej časti pokračoval 
kultúrny program umeleckého súboru Lúčnica. 

 
Varenie guláša 

 
Volejbalový turnaj 

 
Vystúpenie skupiny Heľenine oči 
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FS Kapušančan 

 
Vystúpenie Mladé talenty 

 
Vystúpenie Mladé talenty 
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Vystúpenie Spolok šarišských šermiarov 

 
Vystúpenie Jana Tomko Ferenčíková 

 
Udelenie Ceny obce Kapušany 
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Udelenie Ceny obce Kapušany 

 
Vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica 

 
Vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica 
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Aj tento rok si obec Kapušany pre svojich obyvateľov pripravila podujatie v podobe 
veľkolepého koncertu jedných z najznámejších predstaviteľov slovenskej hudobnej scény. V 
utorok 28. augusta nám srdcia značne zahriali legendy Zuzana Smatanová a Kuli s Desmodom.  

 
Vystúpenie Zuzany Smatanovej 

 

 
Vystúpenie skupiny Desmod 

 
Hradné leto sme ukončili 25.8.2018 na hrade už tradičným podujatím Návrat rytierov na hrad 
Kapušany. Spoločné dobýjanie hradnej brány pripravili šermiari zo skupiny Sarus, Aramis, o.z. 
Akadémia bojových umení z Lipian, Strážcovia pravých pokladov storočí. 
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Návrat rytierov na hrad Kapušany 

 
Návrat rytierov na hrad Kapušany 

 
Návrat rytierov na hrad Kapušany 
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Všetky podujatia Kapušianskeho hradného leta a expozícia boli podporené z programu Tu 
žijeme a pomáhame Karpatskej nadácii a Lear Corporation on Seating Slovakia, s.r.o. 
 
 
Dňa 14. septembra sa v obradnej sieni obecného úradu konalo slávnostné zasadnutie obecného 
zastupiteľstva pri príležitosti odovzdania Čestného občianstva MUDr. Márii Hašekovej za 
vzorné poskytovanie pediatrickej zdravotnej starostlivosti. Pani doktorka nastúpila na Obvodné 
zdravotné stredisko v Kapušanoch 13. februára 1980, kde pracovala ako detský lekár do 31. 
decembra 2017, t. j. 37 rokov. Jej láskavou zdravotnou starostlivosťou prešli dve, možno tri 
generácie obyvateľov Kapušian, ale aj okolitých obcí. 

 
 

 
Čestné občianstvo obce  
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Pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša  sa 8. decembra v budove kultúrneho domu rozhodol Mikuláš  
potešiť deti nielen rozprávkovou nádielkou  v podaní Divadla NA DOSKE, ale aj sladkými dobrotami 
pripravenými obcou.   

 
 
 

 
Sv. Mikuláš 
 
 

Dňa 21.12. 2018 na Námestí sv. Martina obec po prvýkrát organizovala Starostovský punč. Výťažok 
z tejto akcie  obec darovala našim občanom v sociálnych zariadeniach. 
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Príhovor starostky obce RNDr. Slávky Gutekovej počas akcie Starostovský punč 

 
Akcia Starostovský punč- rozdávanie Betlehemského svetla 

 
Počas vianočných sviatkov kapušianske deti a mládež chodievajú po koledovaní v rámci 
koledníckej akcie s názvom Dobrá novina, ktorá je spojená so zbierkou pre projekty 
rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania 
počas celého roka. 
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Obec rozvíja partnerskú spoluprácu aj mimo územia Slovenska a úzko spolupracuje 
s poľskou gminou Iwonicz – Zdrój a gminou Czorsztyn, českou obcou Lukov a maďarskou 
obcou Boldogkőváralja za účelom vytvorenia vzájomnej spolupráce samospráv a možnosti 
žiadať o grant z Vyšegradského fondu.  

 
Stretnutie s Tadeuszom Wachom z gminy Czorstyn  pri podpise zmluvy o spolupráci  

Šport 
Športové aktivity zastrešuje v obci Kapušany Obecný športový klub (OŠK), ktorý sa zameriava 
predovšetkým na futbal s družstvom dospelých, dorastencov a žiakov. Milovníkov prírody 
a turistických pochodov združuje turistický klub Jantár. V budove obecného úradu sa nachádza 
posilňovňa, ktorú prevádzkuje neformálna skupina mladých ľudí, v telocvični pri základnej škole sa 
stretávajú ženy, ktoré cvičia aerobik a skupina mužov i žien, ktoré sa venujú volejbalu a futbalu.  

 



 44 

 
A mužstvo OŠK Kapušany 

 
Tabuľka 6 Športoviská v obci 

posilňovňa 1 
telocvičňa 1 
ihrisko- futbalové 1 
multifunkčné ihrisko 3 

 
5.4. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 
 stravovacie služby -reštaurácia DUO a FARMER AREA, bar Legenda  
 zdravotné služby –pediatri, lekári pre dospelých a zubní lekári 
 ďalšie služby- Obvodné oddelenie policajného zboru, Slovenská pošta, potraviny – Coop 

Jednota, Milk- Agro, autoservis KL – Kamil Lazorík, čalúnnictvo Bača, stolárstvo- Dušan 
Hajtol, V&K Stanislav Vojtek a Marek Leško, pohrebné služby a kvetinárstvo Pavel Jakša, 
ovocie a zelenina Anderko, stavebniny- Vyšňovský, PNS, cukráreň - Vargošková, kvetinárstvo 
MOKAMA a  Helena, Mäsíčko, lekáreň sv. Martina a iné. 

 
Najvýznamnejšie priemyselné závody v obci : 
 Slovnaft, Aqua Exotic, píla Jakubík a píla v.P.W.G 

 
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 
 Poľnohospodárske družstvo Kapušany 

 
 Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude 
orientovať na turizmus. 

 
 

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. Obec 
v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
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6.1 Rozpočet obce na rok 2018 
Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako 
prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 
 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2017 uznesením č. 78/2017 
Rozpočet bol zmenený šesťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 29.01.2018    uznesením č. 18/2018 
- druhá zmena schválená dňa 06.04.2018    uznesením č. 28/2018 
- tretia zmena  schválená dňa 11.05.2018    uznesením č. 35/2018  
- štvrtá zmena schválená dňa 15.06.2018    uznesením č. 43/2018 
- piata zmena schválená dňa  07.09.2018    uznesením č. 60/2018 
- šiesta zmena schválená dňa 12.10.2018    uznesením č. 68/2018 
- šiesta zmena  vykonaná rozpočtovým opatrením č.1/2018 zamestnancom  a schválená 

starostom obce dňa 15.1.2019 na základe skutočného plnenia rozpočtu. 
 

Rozpočet obce k 31.12.2018  
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 2 993 128,99 3 403 533,02 
z toho :   
Bežné príjmy 2 185 205,08 2 341 521,77 
Kapitálové príjmy 505 923,91 705 785,25 
Finančné príjmy 300 000,00 293 242,00  
Príjmy RO s právnou subjektivitou 2 000,00 62 984,00 
Výdavky celkom 2 993 128,99 3 403 533,02 
z toho :   
Bežné výdavky 820 779,50 935 022,53 
Kapitálové výdavky 924 912,49 1 147 324,49 
Finančné výdavky 100 137,00 86 649,00 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 1 147 300,00 1 234 537,00 
Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 

 



 46 

 Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  
 

Schválený rozpočet na 
rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

3 403 533,02 2 793 294,99 82,07 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 403 533,02 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 
v sume 2 793 294,99 EUR, čo predstavuje  82,07 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na 
rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

2 341 521,77 2 326 461,43 99,36 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 341 521,77 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 
v sume 2 326 461,43 EUR, čo predstavuje  99,36% plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na 
rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 045 601,90 1 042 295,04 99,68 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 919 345,34 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 919 345,34 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100,00 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 92 449,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 89 257,41 EUR, 
čo predstavuje plnenie na 96,55 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 430,87 
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 67 397,49 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 
429,05 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  85 775,27 EUR,  za nedoplatky 
z minulých rokov 3 482,14 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z 
nehnuteľností v sume 23 396,13  EUR. 
 
Daň za psa  1 675,70 EUR 
Daň za ubytovanie 124,08 EUR 
Daň za užívanie verejného priestranstva 1 799,- EUR 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 30 093,51 EUR 
 
b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

147 659,41 138 586,70 93,86 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 88 569,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 79 784,48 EUR, čo 
je 90,08 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividendy v sume 4 996,80 EUR,  
 prenajatých pozemkov v sume 2 497,94 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov 
a objektov / požiarna zbrojnica, zdravotné stredisko, kultúrny dom, bytový dom 18b.j, 6b.j, 
10b.j, stacionár / v sume  72 289,74 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky, poplatky za energie a vodné: 
Z rozpočtovaných 59 090,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 58 802,22  EUR 
čo je 99,52 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov v sume 
6 379,33EUR, z poskytnutých služieb, energii a vody v sume  40 143,53 EUR, z príjmov MŠ, 
ŠKD a ŠJ v sume 10 909,08 EUR, za prebytočný hnuteľný majetok v sume 796,35 EUR, za 
znečisťovanie ovzdušia v sume 372,00 EUR, z účtu finančného hospodárenia v sume 201,93 
EUR. 
 
c)  iné nedaňové príjmy:  

 Schválený rozpočet na 
rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

15 629,08 15 545,81 99,38 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 15 629,08 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
15 545,81 EUR, čo predstavuje 99,38 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy od ostatných subjektov ver. Správy vo 
výške  9 424,17 EUR, z dobropisov, refundácie  a z vratiek vo výške 6 121,64 EUR.  
 
d) prijaté granty a transfery 
Schválený rozpočet na 
rok 2018 po poslednej 
zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 132 631,38 1 130 033,88 99,77 
 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 132 631,38 EUR bol skutočný príjem vo výške 
1 130 033,88 EUR, čo predstavuje 99,77% plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Okresný úrad krízového riadenia 297,97€ Odmena skladníka CO – bežné výdavky 

MF SR - Voľby do samosprávy Obce 1 397,84 
Finančný príspevok pre volebné 

komisie   

ÚPSVaR  Prešov  802,88 € 
Osobitný príjemca -Prídavky pre 

Rómov 
Ministerstvo kultúry - hrad 12 500,00 €  Národný projekt „NKP hrad UoZ §51 
Ministerstvo vnútra SR 3 000,00 € Materiál technické zabezpečenie DHZ 

MPSVaR  SR-ÚPSVaR  Prešov 130 266,58 € 
ÚPSVaR – Národný projekt „NKP hrad 

UoZ §51 
Ministerstvo vnútra -Matrika 10 582,79 € Matrika – bežné výdavky 
Ministerstvo vnútra – hlásenie pobytu 796,44 € EO – bežné výdavky 
Ministerstvo vnútra- register adries 83,60 € IOMO – bežné výdavky 
Ministerstvo školstva - Zák.Škola 923 824,51 € Bežné výdavky pre ZŠ s MŠ  
MPSVaR  SR-ÚPSVaR  Prešov 365,20 € Dotácia na stravu a škol. potreby 
Ministerstvo výstavby a dopravy - SÚ 13 972,13 € Stavebný úrad 
Príspevok od partnerov 32 143,94 Dobrovoľný príspevok 
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Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 
 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

705 785,25 165 239,48 23,41 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 705 785,25 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 
v sume 165 239,48 EUR, čo predstavuje  23,41% plnenie.  
 
Príjem z predaja kapitálových aktív: 
Z rozpočtovaných 79 701,62 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 79 702,62EUR, čo 
je 100 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Fyzické osoby 422,71 €  Predaj pozemkov  
NDS a.s SR 79 279,91 € Predaj pozemkov 

 
 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 626 083,63 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 85 536,86 EUR, 
čo predstavuje 13,66 % plnenie. 
 
Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Úrad vlády SR 9 000,00 € 
Detské Ihriska pod Kapušianskym 

hradom 
Pehaes a.s Prešov 23 148,52 € Kanalizácia ČOV refundácia 
Ministerstvo vnútra SR 53 388,34 € Prístavba MŠ 

 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

293 242,00 183 398,47 62,54 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 293 242,00 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2018 v sume 183 398,47 EUR, čo predstavuje  62,54% plnenie.  
 
Uvedený príjem predstavuje z prebytku vo výške 57 242 ,47 EUR, prevod z Rezervného účtu  
vo výške 26 000,00 EUR, príjem z poskytnutého úveru vo výške 100 000,00 EUR a príjem 
z poplatkov IOMO vo výške 156,00 EUR. 
 
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na 
rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

62 984,00                   118 195,61 187,66 
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 Z rozpočtovaných bežných  príjmov 62 984,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 
118 195,61 EUR, čo predstavuje  187,66% plnenie.  
 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola – MŠ, ŠJ, ŠKD   29 588,77 EUR 
Základná škola- ŠJ                      60 031,02 EUR 
Základná škola – ZŠ                   28 575,82   EUR / 6 318,30 + 22 257,52 / EUR 
 
Poznámka: Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ účtovala príjmové finančné operácie aj na 
mimorozpočtových položkách, ktorých skutočnosť k 31.12.2018 je 60 031,04 EUR. Sú to 
príjmy za stravné, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia účtovnej jednotky a nerozpočtujú 
sa.    
 
 
 
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 
 

Schválený rozpočet na 
rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

3 403 533,02 2 703 411,34 79,43 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 403 533,02 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2018 v sume 2 703 411,34 EUR, čo predstavuje  79,43% čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  

 Schválený rozpočet na 
rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

935 022,53 930 534,58                99,52 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 935 022,53 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
v sume 930 534,58 EUR, čo predstavuje  99,52% čerpanie.  
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 330 318,65 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 
330 477,97EUR, čo je 100,04 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 
matriky, Spoločného stavebného úradu, Domu smútku, Knižnice, aktivačných pracovníkov § 
54 a pracovníkov projektu NKP hradu Kapušany a opatrovateľskej služby. 
 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 106 224,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 
105 667,55 EUR, čo je 99,47 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 394 751,76 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 
392 135,41 EUR, čo je 99,33 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce - 
OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, 
nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 
Bežné transfery 
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Z rozpočtovaných výdavkov 96 902,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 
96 483,96 EUR, čo predstavuje 99,56 % čerpanie. 
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 6 825,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 
5 769,69 EUR, čo predstavuje 84,53 % čerpanie.  
 
2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

1 147 324,49 464 700,84                40,50 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 147 324,49 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2018 v sume 464 700,84 EUR, čo predstavuje  40,50 % čerpanie.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Štrukturálne fondy – projek. dokumentácia 
Z rozpočtovaných  15 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 100,-EUR, 
čo predstavuje 20,66% čerpanie.  
b) Územný plán zóny Na nižnej tabuli 
Z rozpočtovaných  10 240,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1 250,- EUR, 
čo predstavuje 12,20 % čerpanie.  
c) Odkúpenie pozemkov  ulica Slovenská a Tehelná 
Z rozpočtovaných  25 547,49 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 854,61 
EUR, čo predstavuje 15,08 % čerpanie 
d) Dokumentácia pre územné rozhodnutie na stavby - Mlyniská 
Z rozpočtovaných  2 500,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0,- EUR, čo 
predstavuje 0 % čerpanie. 
e) Rekonštrukcia cesty a chodníkov na ulici Poštová, Cintorínska 
Z rozpočtovaných  170 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 171 326,67 
EUR, čo predstavuje 100,78 % čerpanie. 
f) Prístavba MŠ a spolufinancovanie 
Z rozpočtovaných  426 625,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 56 198,25 
EUR, čo predstavuje 13,17 % čerpanie. 
g) Súsošie Cyrila a Metoda 
Z rozpočtovaných  19 782,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 19 788,16 
EUR, čo predstavuje 100,03 % čerpanie. 
h) Zníženie energetickej náročnosti budovy- obecného úradu 
Z rozpočtovaných  198 354,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0,- EUR, čo 
predstavuje 0 % čerpanie. 
i) Zníženie energetickej náročnosti budovy- obecného úradu/ spolufinancovanie/ 
Z rozpočtovaných  10 440,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0,- EUR, čo 
predstavuje 0 % čerpanie. 
j) Rekonštrukcia strechy na budove OcÚ 
Z rozpočtovaných  52 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 51 916 ,85 
EUR, čo predstavuje 99,84 % čerpanie. 
k) Zriadenie prechodu pre chodcov na uliciach Hlavná a Bardejovská 
Z rozpočtovaných  15 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018v sume 0,- EUR, čo 
predstavuje 0 % čerpanie. 
l) Ozvučenie Domu smútku 
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Z rozpočtovaných  3 600,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 660,- EUR, 
čo predstavuje 101,66 % čerpanie. 
m) Detské ihriská pod Kapušianskym hradom 
Z rozpočtovaných  9 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 9 000,- EUR, 
čo predstavuje 100 % čerpanie. 
n) Detské ihriska pod Kapušianskym hradom / spolufinancovanie / 
Z rozpočtovaných  1 990,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 990,- EUR, 
čo predstavuje 100 % čerpanie. 
o) Rekonštrukcia ver. Osvetlenia 
Z rozpočtovaných  63 842,11,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 38 642,11 
EUR, čo predstavuje 60,52 % čerpanie. 
p)Rekonštrukcia budov a ver. priestranstva v obci   
Z rozpočtovaných  61 103,89 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 44 561,98 
EUR, čo predstavuje 72,93 % čerpanie.  
r)Elektrická trojrúra ŠJ, elektrický robot 
Z rozpočtovaných  13 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 13 031,16 
EUR, čo predstavuje 100,23 % čerpanie.   
s)Oprava kanalizácia na ulici Nová štvrť 
Z rozpočtovaných  46 300,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 46 381,05 
EUR, čo predstavuje 100,17 % čerpanie. 

  
3. Výdavkové finančné operácie  
  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

86 649,00                   83 075,54 95,88 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií  86 649,00 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2018 v sume 83 075,54 EUR, čo predstavuje  95,88 % čerpanie.  
 
Úver 4 047 09 investičný Škola splátka vo výške 32 400,00 EUR 
Úver 3 0671 04  investičný Ver. osvetlenie splátka vo výške  6 626,24 EUR   
Úver 4 0671 06 investičný úver  vo výške  21 700,00 EUR    
Úver ŠFRB  bytovka 18b.j a bytovka 6bj. Vo výške 22 141,30 EUR  
Finančné operácie integrovaného obslužného miesta občana vo výške 208,- EUR 
 
4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

1 234 537,00 1 225 100,38 99,24 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 1 234 537,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
v sume 1 225 100,38 EUR, čo predstavuje  99,24 % čerpanie.  
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola                                   918 692,91 EUR 
Materská škola                                   109 070,42 EUR 
ŠKD                                                     54 977,68 EUR     
ŠJ - rozpočtované                                82 348,33 EUR  
ŠJ- strava                                             60 011,04  EUR  
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Poznámka: Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ účtovala výdavkové finančné operácie aj na 
mimorozpočtových položkách,  ktorých skutočnosť k 31.12.2018 je 60 011,04 EUR. Sú to 
výdavky za stravné, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 
    
6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

  
Bežné  príjmy spolu 2 444 657,04 
z toho : bežné príjmy obce  2 326 461,43 
             bežné príjmy RO 118 195,61 
Bežné výdavky spolu 2 155 635,96 
z toho : bežné výdavky  obce  930 534,58 
             bežné výdavky  RO 1 225 100,38 
Bežný rozpočet 289 022,08 
Kapitálové  príjmy spolu 165 239,48 
z toho : kapitálové  príjmy obce  165 239,48 
             kapitálové  príjmy RO 0,00 
Kapitálové  výdavky spolu 464 700,84 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  464 700,84

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 
Kapitálový rozpočet  -299 461,36 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -10 439,28 
Vylúčenie z prebytku  0,00 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 
Príjmové finančné operácie  183 398,47 

Výdavkové finančné operácie 83 075,54 

Rozdiel finančných operácií 100 322,93 
PRÍJMY SPOLU   2 793 294,99
VÝDAVKY SPOLU 2 703 411,34
Hospodárenie obce  89 883,65
Vylúčenie z prebytku 28 000,00
Upravené hospodárenie obce 61 883,65

 
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume -10 439,28 EUR  zistený podľa ustanovenia 
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol 
v rozpočtovom roku 2018 vyrovnaný prebytkom  z finančných operácií  /100 322,93 EUR /. 
 
Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia  89 883,65 použiť. 
 
1. V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 
ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú  : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 12 113,86  EUR, a to:  
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     - ZŠ s MŠ – nedočerpaný normatív –  12 113,86 €/príjem rozpočtu školy v roku  
     2018, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku 2018 v súlade s ustanovením § 8     
     odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

b) Zábezpeka  z verejného obstarávania prístavby  MŠ a rekonštrukcii, zníženie 
energetickej náročnosti budovy obecného úradu 28 000,- EUR 

2. V súlade s § 15 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej   
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použiť 
na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 %. 

3. V súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách   
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  zostatok finančných operácií,  navrhujeme prideliť do   peňažného fondu. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočný prebytok rozpočtového hospodárenia 
obce  za rok 2018 vo výške  89 883,65 EUR- vylúčenie s prebytku hospodárenia / 12 113,86 
EUR / a  zábezpeky / 28 000,00 EUR / =    49 769,79 EUR použiť na tvorbu:   
- rezervného fondu                           4 976,97   EUR  

- tvorbu peňažného fondu   44 792,82 EUR – tento bude príjmom finančného                                                                                                
rozpočtu roka 2019.  

 
 
6.3 Rozpočet na roky 2018- 2021      
 Skutočnosť 

k 31.12.2018 
Rozpočet 

 na rok 2019 
Rozpočet 

 na rok 2020 
Rozpočet 

 na rok 2021 
Príjmy celkom 2 793 294,99 3 087 805,74 3 043 848,57 3 157 748,49 
z toho :     
Bežné príjmy 2 326 461,43 2 466 195,74 2 795 912,01 2 907 748,49 

Kapitálové príjmy 165 239,48 571 610,00 122 936,56 200 000,00 
Finančné príjmy 183 398,47 50 000,00 125 000,00 50 000,00 
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou 

118 195,61    

 Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Rozpočet 
na rok 2019 

Rozpočet 
 na rok 2020 

Rozpočet 
 na rok 2021 

Výdavky celkom 2 703 412,34 3 087 805,74 3 043 848,57 3 157 748,49 
z toho :     
Bežné výdavky 930 535,58 2 072 360,00 2 463 282,01 2 561 813,29 

Kapitálové výdavky 464 700,84 956 016 ,74 518 137,56 533 506,20 
Finančné výdavky 83 075,54 59 429,00 62 429,00 62 429,00 
Výdavky RO 
s právnou 
subjektivitou 

1 225 100,38    
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 
jednotku a konsolidovaný celok 

 
7.1 Majetok  
a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Predpoklad 
na rok 2019 

Predpoklad 
na  rok 2020 

Majetok spolu 7 767 677,39 7 717 162,81 7 957 621,00 7 957 621,00 
Neobežný majetok spolu 7 304 003,43 7 309 323,36 7 208 101,00 7 208 101,00 
z toho :     
Dlhodobý nehmotný majetok 15 673,00 12 993,00 13 318,00 13 318,00 
Dlhodobý hmotný majetok 6 873 720,95 6 881 720,88 6 779 834,00 6 779 834,00 
Dlhodobý finančný majetok 414 609,48 414 609,48 414 609,48 414 609,48 
Obežný majetok spolu 463 093,90 406 743,71 748 159,00 748 159,00 
z toho :     
Zásoby 2 805,90 1 686,90 3 683,00 3 683,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 330 446,29 323 785,46 337 074,49 337 074,49 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,0  0,0  
Krátkodobé pohľadávky  6 368,39 11 553,90 34053,00 34053,00 
Finančné účty  123 473,32 69 717,45 354 394,00 354 394,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  580,06 1 095,74 1 361,00 1 361,00 

 

b) za konsolidovaný celok 
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 
Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Predpoklad 
na rok 2019 

Predpoklad 
na  rok 2020 

Majetok spolu 7 890 733,78 7 823 944,00 7 957 621,00 7 957 621,00 
Neobežný majetok spolu 7 642 514,99 7 639 069,92 7 208 101,00 7 208 101,00 
z toho :     
Dlhodobý nehmotný majetok 15 673,00 11 743,00 13 318,00 13 318,00 
Dlhodobý hmotný majetok 7 212 232,51 7 211 467,44 6 779 834,00 6 779 834,00 
Dlhodobý finančný majetok 414 609,48 414 609,48 414 609,48 414 609,48 
Obežný majetok spolu 246 849,53 182 445,14 748 159,00 748 159,00 
z toho :     
Zásoby 5 781,03 3 408,35 3 683,00 3 683,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 832,40 2 489,30 337 074,49 337 074,49 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,0  0,0  
Krátkodobé pohľadávky  6 368,39 11 553,90 34053,00 34053,00 
Finančné účty  233 867,71 164 993,59 354 394,00 354 394,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  1 369,26 2 428,94 1 361,00 1 361,00 
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7.2 Zdroje krytia  
a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k  31.12.2017 

Skutočnosť 
k  31.12.2018 

Predpoklad 
na rok 2019 

Predpoklad 
na  rok 2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 7 767 677,39 7 717 162,81 7 957 621,00 7 957 621,00 
Vlastné imanie  2 346 774,49 2 451 347,15 2 201 043,00 2 201 043,00 
z toho :     
Oceňovacie rozdiely      
Fondy     
Výsledok hospodárenia  192 417,87 159 651,96 58 768,00 58 768,00 
Záväzky 614 021,70 622 044,89 668 193,00 668 193,00 

z toho :     
Rezervy  3 000,00 4 886,79 1 650,00 1 650,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 582,30 12 113,86 66 448,00 66 448,00 
Dlhodobé záväzky 487 896,49 465 389,28 490 981,00 490 981,00 
Krátkodobé záväzky 58 538,28 39 376,57 33 682,00 33 682,00 
Bankové úvery a výpomoci 61 004,63 100 278,39 73 423,00 73 423,00 
Časové rozlíšenie 4 806 881,20 4 643 770,77 5 088 385,00 5 088 385,00 

 
b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 
k  31.12.2017 

Skutočnosť 
k  31.12.2018 

Predpoklad 
na rok 2019 

Predpoklad 
na  rok 2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 7 890 733,78 7 823 944,00 7 957 621,00 7 957 621,00 
Vlastné imanie  2 346 309,47 2 444 173,81 2 201 043,00 2 201 043,00 
z toho :     
Oceňovacie rozdiely      
Fondy     
Výsledok hospodárenia  193 161,81 158 149,01 58 768,00 58 768,00 
Záväzky 726 418,18 724 449,86 668 193,00 668 193,00 

z toho :     
Rezervy  3 000,00 4 886,79 1 650,00 1 650,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 582,30 12 113,86 66 448,00 66 448,00 
Dlhodobé záväzky 493 443,39 471 768,69 490 981,00 490 981,00 
Krátkodobé záväzky 165 387,86 135 402,13 33 682,00 33 682,00 
Bankové úvery a výpomoci 61 004,63 100 278,39 73 423,00 73 423,00 
Časové rozlíšenie 4 818 006,13 4 655 320,33 5 088 385,00 5 088 385,00 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
- prírastkov/úbytkov majetku, predaja  dlhodobého majetku  
- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov  

 

7.3 Pohľadávky  
a) za materskú účtovnú jednotku 
Pohľadávky  Zostatok k 31.12 

2017 
Zostatok k 31.12 

2018 
Pohľadávky do lehoty splatnosti   0,00 0,00 
Pohľadávky po lehote splatnosti   6 368,39 30 514,35 

- daňové a nedaňové príjmy 
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b) za konsolidovaný celok 
Pohľadávky  Zostatok k 31.12 

2017 
Zostatok k 31.12 

2018 
Pohľadávky do lehoty splatnosti   0,00 0,00 
Pohľadávky po lehote splatnosti   7 268,39 30 514,35 

 
7.4 Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 
Záväzky Zostatok k 31.12 

2017 
Zostatok k 31.12 

2018 
Záväzky do lehoty splatnosti   58 538,28 39 376,57 
Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

- mzdy, odvody, faktúry a iné  
 

b) za konsolidovaný celok 
Záväzky Zostatok k 31.12 

2017 
Zostatok k 31.12 

2018 
Záväzky do lehoty splatnosti   165 387,86 135 402,13 
Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

- mzdy a odvody ZŠ s MŠ 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast pohľadávok 
- pokles záväzkov 
 
 
 
 

8. Hospodársky výsledok  za rok 2018 - vývoj nákladov a výnosov za 
materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 
Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Predpoklad 
rok 2019 

Predpoklad 
rok 2020 

Náklady 1 394 069,86 1 682 674,62 1 200 250,31 1 200 250,31 

50 – Spotrebované nákupy 117 248,29 133 045,60 107 064,23 107 064,23 

51 – Služby 165 081,23 231 764,76 281 879,69 281 879,69 

52 – Osobné náklady 371 400,35 479 466,20 308 688,94 308 688,94 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

2 871,16 6 622,63 5 106,16 5 106,16 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

436 956,65 464 666,05 273 494,00 273 494,00 

56 – Finančné náklady 15 486,13 11 488,17 26 684,54 26 684,54 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

284 731,72 355 369,84 197 299,56 197 299,56 

59 – Dane z príjmov 71,17 27,21 33,19 33,19 
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Výnosy 1 586 487,73 1 842 326,58 1 259 018,31 1 259 018,31 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

7 379,70 6 237,19 68 309,48 68 309,48 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

1 069 239,51 1 210 552,21 715 481,82 715 481,82 

64 – Ostatné výnosy 17 670,82 81 876,93 122 162,23 122 162,23 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

5 437,67 3 658,56 17 743,17 17 743,17 

66 – Finančné výnosy 400,00 201,93 169,49 169,49 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v RO a PO zriadených 
obcou alebo VÚC 

486 360,03 539 799,76 335 152,12 335 152,12 

Hospodársky výsledok 
 

192 417,87 159 651,96 58 768,00 58 768,00 

Hospodársky výsledok kladný v sume 57 242,47 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 
b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Predpoklad 
rok 2019 

Predpoklad 
rok 2020 

Náklady 2 341 061,26 2 658 985,08 1 200 250,31 1 200 250,31 

50 – Spotrebované nákupy 253 805,82 282 545,80 107 064,23 107 064,23 

51 – Služby 212 490,27 267 455,17 281 879,69 281 879,69 

52 – Osobné náklady 1 347 025,63 1 493 866,33 308 688,94 308 688,94 

53 – Dane a  poplatky 1 544,16 1 544,16 0,00 0,00 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

26 033,45 30 081,93 5 106,16 5 106,16 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

445 720,65 
 

473 431,05 
 

273 494,00 273 494,00 

56 – Finančné náklady 19 532,82 15 337,88 26 684,54 26 684,54 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

34 837,29 94 695,55 197 299,56 197 299,56 

59 – Dane z príjmov 71,17 27,21 33,19 33,19 

Výnosy 2 534 223,07 2 817 134,09 1 259 018,31 1 259 018,31 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

92 757,04 98 490,31 68 309,48 68 309,48 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 1 069 239,51 1 210 552,21 715 481,82 715 481,82 
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a výnosy z poplatkov 
64 – Ostatné výnosy 21 907,60 86 763,28 122 162,23 122 162,23 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

5 437,67 3 658,56 17 743,17 17 743,17 

66 – Finančné výnosy 400,00 201,93 169,49 169,49 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

1 344 481,25 1 417 467,80 335 152,12 335 152,12 

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

193 161,81 158 176,22 58 768,00 58 768,00 

 
 

9. Ostatné  dôležité informácie  
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

ZŠ s MŠ Kapušany 252 380,89 248 697,31 3 683,58 
ZUŠ Kapušany 68 400,00 68 400,00 0 
CVČ  980,00 980,00 0 
Zariadenia pre sociálne 
účely 5 145,63 

 
5 145,63 

0 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
 

 
Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Prenesené kompetencie 890 969,26 890 969,26 3582,30 
UPSVaR 509,05 509,05 882,37 

 
9.1 Prijaté granty a transfery  

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 
transferu uviesť : školstvo, 
matrika, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - 
stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
Okresný úrad krízového 
riadenia 

Odmena skladníka CO – 
bežné výdavky 297,97€ 297,97€ 

0,0 

MF SR - Voľby do 
samosprávy Obce 

Finančný príspevok pre 
volebné komisie   1 397,84 1 397,84 

0,0 

ÚPSVaR  Prešov 
Osobitný príjemca -Prídavky 

pre Rómov  802,88 €  802,88 € 
0,0 

Ministerstvo kultúry - hrad 
 Národný projekt „NKP hrad 
UoZ §51 12 500,00 € 12 500,00 € 

0,0 
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Ministerstvo vnútra SR 
Materiál technické 
zabezpečenie DHZ 3 000,00 € 3 000,00 € 

0,0 

MPSVaR  SR-ÚPSVaR  
Prešov 

ÚPSVaR – Národný projekt 
„NKP hrad UoZ §51 130 266,58 € 130 266,58 € 

0,0 

Ministerstvo vnútra -
Matrika Matrika – bežné výdavky 

10 582,79 € 10 582,79 € 
0,0 

Ministerstvo vnútra – 
hlásenie pobytu EO – bežné výdavky 

796,44 € 796,44 € 
0,0 

Ministerstvo vnútra- 
register adries IOMO – bežné výdavky 

83,60 € 83,60 € 
0,0 

Ministerstvo výstavby a 
dopravy - SÚ Stavebný úrad 

13 972,13 € 13 972,13 € 
0,0 

Úrad vlády SR 
Detské Ihriska pod 

Kapušianskym hradom 9 000,00 € 9 000,00 € 
0,0 

Ministerstvo vnútra SR Prístavba MŠ 53 388,34 € 53 388,34 € 0,0 
 
 

9.2 Poskytnuté dotácie  
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade VZN č. 5/2008 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 
osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 
verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky na ..... 
- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
OŠK Kapušany+ Jantár Kapušany 9 800,00 9 800,00 0 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kapušany 4 000,00 4 000,00 0 
    
FS KAPUŠANČAN 2 000,00 2 000,00 0 
Slovenský Červený kríž – miestny spolok 
Kapušany 1 000,00 

 
1 000,00 

 
0 

Prešovský gospelový zbor, Kapušany 500,00 500,00 0 
Mládežnícke futbalové centrum Kapušany 1 600,00 1 406,91 193,09 

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade VZN č. 5/2008 
o dotáciách. 
 
 

9.3 Významné investičné akcie v roku 2018 
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018: 

 odkúpenie pozemkov  na uliciach Slovenská a Tehelná 
 cesta, chodník, most, Poštová, Cintorínska 
 prístavba MŠ a spolufinancovanie 
 súsošie Cyrila a Metoda 
 zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu 
 ozvučenie domu smútku 
 detské ihriská pod Kapušianskym hradom 
 rekonštrukcia ver. osvetlenia 
 elektrická trojrúra ŠJ, elektrický robot 
 oprava kanalizácie na ulici Nová štvrť 
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9.4 Predpokladaný budúci vývoj činností 
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch v obci: 

 územný plán zóny Na nižnej tabuli 
 dokumentácia pre územné rozhodnutie na stavby- Vtáčí hon Mlyniská 
 prístavba MŠ a spolufinancovanie 
 zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou Kapušany 
 zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu 
 zriadenie prechodu pre chodcov na ulici Hlavná, Poštová  
 plynový kotol a sporák ŠJ pri ZŠ s MŠ Kapušany 
 detské ihriská pod Kapušianskym hradom 
 V knižnici ako doma 
 nové rozhlasové hniezdo 
 Okna do duše hradu 

 
9.5  Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  
 
9.6  Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   
Obec v roku 2018 nemá žiaden súdny spor. Základná škola s materskou školou je v súdnom spore 
s bývalým riaditeľom školy.  

 
 
 
Vypracoval: Mgr. Jana Dzuricová Schválil: RNDr. Slávka Guteková 
 
V Kapušanoch , dňa 04.12.2019 
 
 
 
Prílohy: 

 

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 


