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Dátum konania:    27. 02. 2020 

Začiatok rokovania:    16:00 hod. 

Miesto rokovania:   Obradná sieň, OcÚ Kapušany 

Rokovanie OcZ:   2/2020 

Prítomní:    RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

     Ing. Ľudmila Hamarová, PhD., odchod 18:45 hod. 

     Ing. Andrea Havrillová 

     Radoslav Namešpetra 

     Ing. Milan Maňkoš 

     Ing. Peter Palovič 

     Mgr. Lenka Smetanková 

     Ing. Igor Revay 

      

Ing. Ján Tirpák – hlavný kontrolór obce 

     Mgr. Magdaléna Verčimáková, zapisovateľka 

Neprítomní:    Ing. Miroslav Bohata, PN 

     RNDr. Pavol Petrovský, ospravedlnil sa 

 

Na úvod rokovania prítomní 7 poslanci OcZ. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

 

K bodu 1 Otvorenie: 

 

 Starostka obce RNDr. Slávka Guteková privítala všetkých prítomných na zasadnutí 

OcZ. Ospravedlnila neprítomných poslancov p. Bohatu a p. Petrovského. Starostka obce 

prítomných informovala, že dôjde k doplneniu programu. Za bod č. 12 sa doplní bod č. 13 

realizácia a spolufinancovanie mikroprojektu Bohatier z Maglovca, registračné číslo 

INT/EK/PO/1/III/A/0245 v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 

2020.  
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Pôvodný program: 

1. Otvorenie 

 

2. Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice/. 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 24. 01. 2020 

 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019 

Predkladá: Ing. Jozef Ferenc, bývalý hlavný kontrolór obce Kapušany 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kapušany na I. polrok 2020 

Predkladá: Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce Kapušany 

6. VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Kapušany 

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, referát sociálnej práce 

7. VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Kapušany 

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, referát sociálnej práce 

8. Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 3/2019 obce Kapušany o určení spoločného školského 

obvodu ZŠ s MŠ Kapušany 

Predkladá: Mgr. Jana Dzuricová, referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky 

9. Žiadosť SZUŠ Hlavná 367/7, 082 12  Kapušany o navýšenie dotácie na rok 2020 

Predkladá: Mgr. Irena Kasalová, DiS.art., riaditeľka SZUŠ Kapušany 

10. Menovanie veliteľa DHZO Kapušany 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce Kapušany 

11. Žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy obecného nájomného bytu v 18 b.j.                    

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, referát sociálnej práce 

12. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov  

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, referát sociálnej práce 

13. Rôzne 

 

14. Záver 

Starostka obce dala hlasovať za pôvodný program. 

HLASOVANIE POSLANCOV 

ZA: 7      PROTI : 0   ZDRŽAL  SA: 0 

Do programu bol zaradený bod 13:  

13. Realizácia a spolufinancovanie mikroprojektu Bohatier z Maglovca, registračné číslo 

INT/EK/PO/1/III/A/0245 v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 

2020. 

Starostka prečítala program zasadnutia doplnený o bod 13. 
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Doplnený program: 

1. Otvorenie 

 

2. Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice/. 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 24. 01. 2020 

 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019 

Predkladá: Ing. Jozef Ferenc, bývalý hlavný kontrolór obce Kapušany 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kapušany na I. polrok 2020 

Predkladá: Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce Kapušany 

6. VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Kapušany 

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, referát sociálnej práce 

7. VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Kapušany 

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, referát sociálnej práce 

8. Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 3/2019 obce Kapušany o určení spoločného školského 

obvodu ZŠ s MŠ Kapušany 

Predkladá: Mgr. Jana Dzuricová, referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky 

9. Žiadosť SZUŠ Hlavná 367/7, 082 12  Kapušany o navýšenie dotácie na rok 2020 

Predkladá: Mgr. Irena Kasalová, DiS.art., riaditeľka SZUŠ Kapušany 

10. Menovanie veliteľa DHZO Kapušany 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce Kapušany 

11. Žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy obecného nájomného bytu v 18 b.j.                    

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, referát sociálnej práce 

12. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov  

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, referát sociálnej práce 

13. Realizácia a spolufinancovanie mikroprojektu Bohatier z Maglovca, registračné číslo 

INT/EK/PO/1/III/A/0245 v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 

2014 - 2020. 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, referát strategického rozvoja 

 

14. Rôzne 

 

15. Záver 

 

 

HLASOVANIE POSLANCOV ZA DOPLNENÝ PROGRAM: 

ZA: 7      PROTI : 0   ZDRŽAL  SA: 0 
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Následne starostka obce pristúpila k prerokovaniu materiálov k jednotlivým bodom zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  

 

K bodu 2 Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice/: 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

 Do návrhovej komisie p. starostka navrhla: p. Havrillovú, za overovateľov zápisnice: p. 

Palovič, p. Revay. Poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

 Uznesenie č. 12/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 

1. schvaľuje návrhovú komisiu:     Ing. Andrea Havrillová
  

2. určuje za overovateľov zápisnice:    Ing. Peter Palovič 
        Ing. Igor Revay  

 

HLASOVANIE POSLANCOV 

ZA: 7      PROTI : 0   ZDRŽAL  SA: 0 

 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 24. 01. 2020: 

 

 Starostka obce prečítala prítomným schválené uznesenia zo zasadnutia 

predchádzajúceho obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že všetky uznesenia boli splnené. 

Poslanci OcZ pristúpili k hlasovaniu: 

 

 Uznesenie č. 13/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie stav plnenia uznesení zo zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Kapušany, konaného dňa 24. 01. 2020. 

 

HLASOVANIE POSLANCOV 

ZA: 7      PROTI : 0   ZDRŽAL  SA: 0 

 

 

K bodu 4 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019: 

Predkladá: Ing. Jozef Ferenc, bývalý hlavný kontrolór obce Kapušany 
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Poslancom bola správa zaslaná na preštudovanie, starostka obce poprosila súčasného 

kontrolóra obce p. Tirpáka, aby posúdil tento dokument. P. Tirpák  - ide o klasicky spracovanú 

správu. Legislatíva ukladá predkladať takúto správu  raz ročne, je však možné spracovať aj 

čiastkové správy v priebehu roka.  Starostka obce – bola by som rada, aby bola doručená správa 

o kontrolnej činnosti 2x ročne, ako to bolo zvykom doposiaľ. Nikto z prítomných nevyužil 

priestor na diskusiu, pristúpilo sa k hlasovaniu: 

 

 Uznesenie č. 14/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kapušany za II. polrok 2019. 

HLASOVANIE POSLANCOV 

ZA: 7      PROTI : 0   ZDRŽAL  SA: 0 

 

K bodu 5 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kapušany na I. 

polrok 2020: 

Predkladá: Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce Kapušany 

Starostka obce – do návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra bol doplnený 

bod kontrola ZŠ s MŠ Kapušany. Plán bol zverejnený v súlade s legislatívou, je potrebné ho 

schváliť. Starostka konštatovala, že členovia obecnej rady nemali k tomuto bodu žiadne 

pripomienky, ponechala priestor na diskusiu:  

P. Tirpák – v návrhu vychádzam z legislatívy. Plán uvádza všetky možnosti kontroly, 

ako už spomenula p. Guteková, doplnená bola aj kontrola ZŠ s MŠ Kapušany. Tok financií, 

ktoré prichádzajú obci zo štátneho rozpočtu z daní na počet obyvateľov nie je problematické 

odkontrolovať. Sústredím sa na kontrolu výberu poplatkov a daní od občanov a organizácií, pri 

prípadnej kontrole sa na to sústreďuje napr. NKÚ. 

P. Smetanková k bodu 5: Kontrola poskytnutých dotácií a finančných výpomocí za rok 

2019– vzťahuje sa to konkrétne na naše organizácie? Aké dotácie máte v tomto bode na mysli? 

Ide v pláne kontrolnej činnosti aj o kontrolu dotácií, ktoré dostáva obec z iných zdrojov? P. 

Tirpák – v tomto bode sú zahrnuté dotácie, ktoré schválila obec jednotlivým žiadateľom. 

Kontrola dotácií, ktoré dostáva obec tu nie sú zahrnuté, to kontroluje poskytovateľ dotácie.  

Nikto iný k bodu nemal otázky, hlasovanie poslancov: 

 

 Uznesenie č. 15/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kapušany na I. polrok 2020. 

HLASOVANIE POSLANCOV 

ZA: 7      PROTI : 0   ZDRŽAL  SA: 0 
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K bodu 6 VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Kapušany 

 

Starostka obce informovala, že návrh VZN bol spracovaný v spolupráci s p. Petrom 

Medekom, ktorý je odborne spôsobilou  osobou na prevádzkovanie pohrebiska. Dôvodovú 

správu spracovala p. Vojteková. Výber z tejto správy: 

Každá obec musí mať schválený prevádzkový poriadok pohrebiska.  Prevádzkový 

poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku. Úlohou 

tohto VZN č. 1/2020 o prevádzkovom  poriadku pohrebiska obce Kapušany je sprehľadniť                              

a skvalitniť služby ponúkané na  pohrebisku obce Kapušany a v Dome smútku, určiť 

podmienky  a pravidlá nielen pre prevádzku samotného pohrebiska, ale aj objednávateľov, 

návštevníkov, pohrebné služby a samozrejme správcu pohrebiska.  

S účinnosťou od 01.01.2020 došlo zákonom č. 398/2019 Z. z. k novele zákona               č. 

131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve). Novelou zákona                             

o pohrebníctve pribudli prevádzkovateľovi pohrebiska nové povinnosti. 

 

Starostka informovala, že na rokovaní obecnej rady bola k návrhu VZN č. 1/2020 

o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Kapušany vznesená pripomienka (pripomienka                 

č. 1 zo dňa 21. 02. 2020) Ing. Jánom Tirpákom, hlavným kontrolórom obce Kapušany. Následne 

bola zriadená komisia na vyhodnotenie pripomienky v zložení:  

RNDr. Slávka Guteková – starostka obce 

Peter Medek, pohrebná služba Peter Medek – kvetinárstvo a pohrebná služba 

Ing. Andrea Havrillová, poslankyňa OcZ 

Ing. Igor Revay, poslanec OcZ 

Ing. Ján Antol, stavebný úrad Kapušany 

Bc. Iveta Vojteková, navrhovateľka  ( p. Vojteková sa na zasadnutí komisie nezúčastnila 

z dôvodu PN). Komisia zasadala v tomto zložení 24. 02. 2020 o 13:00 hod. v priestoroch 

kancelárie starostky obce Kapušany. Závery zo zasadnutia boli spracované písomne do 

zápisnice, ktorá bola v lehote 3 dní pred konaním OcZ doručená poslancom OcZ na 

preštudovanie.  

Výber z tejto zápisnice: 

A) nevhodnosť presne definovať konkrétnu osobu na vykonávanie pohrebných 

služieb v obci Kapušany: 

 Článok 2 bod 3 – komisia odporúča, aby obec uzatvorila Mandátnu zmluvu s p. Petrom 

Medekom, ako odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie pohrebiska. 

 S ohľadom na pripomienku hlavného kontrolóra, p. Tirpáka sa k ďalším článkom 

navrhovaného VZN vyjadril p. Medek nasledovne: 
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a) článok 4  -  v bode c)  ponechať iba text: „americké pochovávanie“, ostatný text 

vypustiť, 

b) článok 12 -  bod 5)  vypustiť v plnom rozsahu  a celý článok prečíslovať, 

c) článok 15 - bod 9) vypustiť v plnom rozsahu  a celý článok prečíslovať, 

d) článok 18 - bod 6) vypustiť v plnom rozsahu  a celý článok prečíslovať. 

 

B) poplatky komerčnej pohrebnej spoločnosti, ktoré boli súčasťou navrhovaného 

VZN. 

 Článok 19 -  Cenník služieb  

Komisia navrhuje pôvodný text vypustiť a nahradiť novým znením textu: 

„Cenník poplatkov za pohrebné práce a služby je spracovaný vo VZN obce Kapušany 

č. 2/2019 o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom                                        

v Kapušanoch.“  

Prílohu č. 1 a prílohu č. 2 k návrhu VZN č.1/2020, komisia odporúča vypustiť v plnom 

rozsahu. 

Záver : 

Komisia odporúča zapracovať pripomienku k návrhu VZN č. 1/2020 o prevádzkovom 

poriadku pohrebiska obce podľa vyššie uvedených bodov. 

 

V rámci rokovania OcZ pokračovala diskusia k bodu 6: 

 

P. Hamarová – zo zaslaných podkladov vyplýva, že cenník (poplatky za práce za 

pohrebné služby) nebude súčasťou nového VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku 

pohrebisku obce Kapušany. Nedôjde teda k zmenám podľa návrhu VZN? Starostka obce 

potvrdila túto skutočnosť. Na základe zapracovania vyhodnotených pripomienok komisiou 

poplatky ostávajú v súlade so schváleným VZN č. 2/2019 o poplatkoch za úkony a služby 

poskytované OcÚ v Kapušanoch, konkrétne bod 15) Poplatky za pohrebné práce a služby. 

P. Havrillová – v tomto spracovanom VZN č. 1/2020 bude len odkaz na tento bod, aby sa 

nemuselo pri prípadnej zmene VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska opätovne meniť. 

Diskusia k téme ukončená. 

 

 Uznesenie č. 16/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch sa uznáša na Všeobecne  záväznom nariadení obce 

Kapušany č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Kapušany. 
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HLASOVANIE POSLANCOV 

ZA: 7      PROTI : 0   ZDRŽAL  SA: 0 

Kvórum 3/5 prítomných poslancov splnené. 

 

K bodu 7 VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Kapušany 

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, referát sociálnej práce 

Starostka obce informovala, že ak by toto VZN nebolo schválené do konca marca 2020, 

ochranné pásmo pohrebiska obce by nebolo stanovené. Dôvodovú správu spracovala                            

p. Vojteková.  Starostka prečítala výber z tejto správy: 

S účinnosťou od 01. 01. 2020 došlo zákonom č. 398/2019 Z. z. k novele zákona             č. 

131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len ,,zákon o pohrebníctve“). Jednou z najdôležitejších 

zmien je možnosť obce ustanoviť si vlastnú šírku ochranného pásma pohrebiska. Do účinnosti 

novely zákona o pohrebníctve platilo, že šírka ochranného pásma pohrebiska bola zákonom 

stanovená na 50 m od hranice pozemku pohrebiska, pričom v ochrannom pásme nebolo možné 

povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace 

s pohrebníctvom (ako je dom smútku, kamenárstvo, kvetinárstvo a podobne). Snahou obce je 

vytvoriť prostredníctvom ochranného pásma  pietne miesto na pohrebisku a nepribližovať 

obytnú zónu k pohrebisku. Od 01. 01. 2020 platí, že obec má právo (nie povinnosť) sama 

ustanoviť všeobecne záväzným nariadením šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu 

najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, taktiež určiť pravidlá umiestňovania 

a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoviť 

činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu. Šírku ochranného 

pásma pohrebiska si tak obce môžu určiť pre každé pohrebisko osobitne, nakoľko každé 

umiestnenie pohrebiska sa vyznačuje individuálnymi špecifickými podmienkami,  avšak                      

v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska. Ak si však obec neurčí šírku 

ochranného pásma pohrebiska vo všeobecne záväznom nariadení do 31. 03. 2020, ochranné 

pásmo v šírke 50 metrov od hranice pohrebiska v zmysle zákona o pohrebníctve účinného do 

31. 12. 2019 zanikne. 

Predložený návrh VZN ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska zriadeného na území obce 

Kapušany, ďalej pravidlá povoľovania a umiestňovania budov a stavieb so zreteľom na pietny 

charakter pohrebiska a taktiež ustanovuje činnosti, ktoré nie je možné vykonávať počas 

pohrebu.  

Pre naše pohrebisko navrhujeme ochranné pásmo takto: 

a) severná časť pohrebiska (od ulice Cintorínskej) od oplotenia 7 metrov, 

b) východná časť pohrebiska (od ulice Cintorínskej) od oplotenia 0 metrov, 

c) južná časť pohrebiska (od súkromných pozemkov parc. číslo 1040/1, 1040/2 a 1040)  

od oplotenia 2 metre, 

d) západná časť pohrebiska (od polí) od oplotenia 50 metrov. (Takúto vzdialenosť 

navrhujeme s výhľadom rozšírenia pohrebiska.) 
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Starostka objasnila dôvody, prečo bolo ochranné pásmo v návrhu VZN č. 2/2020 

navrhované uvedeným spôsobom. Bolo to z dôvodu, že ak by obec v budúcnosti chcela 

rekonštruovať miestnu komunikáciu, chodníky, alebo realizovať plánovanú výstavbu 

kanalizačnej siete v tejto časti obce, aby nenastal problém pri vydaní stavebného povolenia pre 

uvedené stavby. Starostka ďalej pokračovala - v minulosti nebolo brané ochranné pásmo 

pohrebiska v našej obci pri výstavbe do úvahy. Napriek faktu, že ochranné pásmo pohrebiska 

obce Kapušany bolo 50 m a nemalo zahŕňať ani bytovú výstavbu, boli vydávané stavebné 

povolenia a takéto stavby existujú. P. Smetanková – stanovené ochranné pásmo by malo byť 

zapracované aj do Územného plánu obce Zmeny a doplnky č. 4?  Starostka obce potvrdila túto 

informáciu, ďalej pokračovala - obec má právo spracovať toto VZN, ale nie je to priamo 

povinnosťou. Táto téma bola prerokovaná aj na zasadnutí ZMOS, ktorý následne zaslal pre 

obce návrh na spracovanie VZN. Venovali sme sa dlho tejto problematike spolu 

s predkladateľkou, p. Medekom a p. Antolom, pre každú obec je to špecifická záležitosť. Náš 

pôvodný návrh bol, že sme zadefinovali rôzne šírky ochranného pásma pohrebiska podľa 

svetových strán. Následne prišla pripomienka od p. Revaya. On nevidí dôvod na zapracovanie 

zmien v navrhovanej šírke. Pripomienka, ktorú zaslal 19. 02. 2020 p. Revay, sa týkala zmeny 

bodu b) východná časť pohrebiska (od ulice Cintorínskej) od oplotenia 0 metrov. Návrh p. 

Revaya – stanoviť na 7 metrov.  

Touto pripomienkou p. Revaya sa zaoberala zriadená komisia na vyhodnotenie 

pripomienky v zložení:  

RNDr. Slávka Guteková – starostka obce 

Peter Medek, pohrebná služba Peter Medek – kvetinárstvo a pohrebná služba 

Ing. Andrea Havrillová, poslankyňa OcZ 

Ing. Igor Revay, poslanec OcZ 

Ing. Ján Antol, stavebný úrad Kapušany 

Bc. Iveta Vojteková, navrhovateľka  ( p. Vojteková sa na zasadnutí komisie nezúčastnila 

z dôvodu PN). Ako už bolo spomínané, komisia zasadala v tomto zložení 24. 02. 2020 o 13:00 

hod. v priestoroch kancelárie starostky obce Kapušany. Závery zo zasadnutia boli spracované 

písomne do zápisnice, ktorá bola v lehote 3 dní pred konaním OcZ doručená poslancom OcZ 

na preštudovanie.  

Výber z tejto zápisnice: 

K pripomienke č. 2 týkajúcej sa čl. 2, bod b) návrhu VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme 

pohrebiska obce Kapušany 

 Komisia po prehodnotení pripomienky a po zvážení stanovísk prítomných členov 

komisie, navrhuje v Článku 2 vo všetkých bodoch, t.j. v bode  a), b), c) a d) ustanoviť  
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šírku ochranného pásma pohrebiska zriadeného na území obce Kapušany 50 metrov od 

hranice pohrebiska. 

Záver : 

Komisia odporúča zapracovať pripomienku k návrhu VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme 

pohrebiska obce Kapušany podľa vyššie uvedeného návrhu. 

Nikto z prítomných k téme viac nepoložil doplňujúce otázky, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 Uznesenie č. 17/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch sa uznáša na Všeobecne  záväznom nariadení obce 

Kapušany č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska obce Kapušany. 

HLASOVANIE POSLANCOV 

ZA: 7      PROTI : 0   ZDRŽAL  SA: 0 

Kvórum 3/5 prítomných poslancov splnené. 

 

K bodu 8 Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 3/2019 obce Kapušany o určení spoločného 

školského obvodu ZŠ s MŠ Kapušany 

Predkladá: Mgr. Jana Dzuricová, referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky 

 

Starostka obce informovala prítomných, že obec Šarišská Poruba nemala správne 

zadefinované ročníky v našom VZN. Dôvodová správa, ktorú spracovala p. Dzuricová uvádza: 

V predloženom návrhu dodatku č. 1/2020 k VZN obce Kapušany č. 3/2019 o určení 

spoločného školského obvodu ZŠ s MŠ Kapušany, ktorý je upresnený na základe platnej 

legislatívy, sa mení článok 3 bod 2 a to z dôvodu: Obec Šarišská Poruba má ZŠ s ročníkmi 1-4 

vo svojej originálnej kompetencii. Tieto zmeny nastali po usmernení Okresným úradom, odbor 

školstva Prešov. 

K tomuto bodu neprebehla žiadna diskusia. 

 Uznesenie č. 18/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje dodatok č. 1/2020 k Všeobecne  záväznému 

nariadeniu obce Kapušany č. 3/2019 o určení spoločného školského obvodu ZŠ s MŠ 

Kapušany. 

HLASOVANIE POSLANCOV 

ZA: 7      PROTI : 0   ZDRŽAL  SA: 0 

Kvórum 3/5 prítomných poslancov splnené. 

K bodu 9 Žiadosť SZUŠ Hlavná 367/7, 082 12  Kapušany o navýšenie dotácie na rok 2020 

Predkladá: Mgr. Irena Kasalová, DiS.art., riaditeľka SZUŠ Kapušany 
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Starostka obce: Obec zaevidovala žiadosť SZUŠ, Hlavná 367/7, 082 12  Kapušany vo veci 

navýšenia dotácie na rok 2020. Riaditeľka SZUŠ p. Kasalová v nej zdôvodňuje opodstatnenosť 

tým, že došlo k  navýšeniu aktuálneho jednotkového koeficientu pre školy a školské zariadenia 

v originálnej pôsobnosti obcí pre rok 2020, ktorý sa zvýšil z 93,78 Eur na 95,28 Eur. Žiadajú 

teda dofinancovať sumu vo výške 2 231,- Eur. Téma bola prerokovaná na zasadnutí obecnej 

rady. Stanovisko obecnej rady k bodu 9:  

Všetci členovia obecnej rady boli za navýšenie dotácie na rok 2020 pre SZUŠ, Hlavná 367/7, 

Kapušany. 

 

Pokračovala starostka obce – 13. 12. 2019 bol uznesením č. 131/2019 schválený Dodatok                         

č. 2/2019 k VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 

zariadení, v rámci ktorého bola SZUŠ pridelená dotácia prepočítaná podľa vtedy platného 

jednotkového koeficientu pre školy a školské zariadenia v originálnej pôsobnosti obcí – 93,78 

Eur. Žiadosť p. Kasalovej je reakciou na navýšenie tohto koeficientu - predložila aj vyúčtovanie 

a žiada o dofinancovanie. Starostka dala otázku hlavnému kontrolórovi, či je tento krok zo 

strany p. Kasalovej legitímny? Hlavný kontrolór obce potvrdil túto skutočnosť 

s konštatovaním, že by malo byť presne zdôvodnené, na čo schválené finančné prostriedky 

SZUŠ použije.  

Diskusia k bodu: 

P. Maňkoš – pripomenul fakt, že riaditeľke SZUŠ bolo na zasadnutí OcZ 13. 12. 2019 sľúbené, 

že po navýšení koeficientu im bude pridelená prepočítaná suma.  

P. Palovič – konštatoval, že financie na originálne kompetencie prídu do rozpočtu obce podľa 

nového koeficientu. Tiež si pamätám, že na OcZ dňa 13. 12. 2019 SZUŠ bolo dofinancovanie 

prisľúbené. 

P. starostka: v decembri sme im pridelili 88 %, je potrebné dofinancovať. Keďže pridelená 

dotácia bola schválená uznesením, podľa informácií p. Dzuricovej bude potrebné tzv. 

dohodovacie konanie, až potom bude možné dofinancovanie.  

P. Tirpák – dohodovacie konanie prebieha väčšinou v mestách, kde sú v pôsobnosti mesta 

viaceré školy a školské zariadenia. Ak svoju žiadosť p. Kasalová patrične zdôvodní prikláňam 

sa k faktu, aby bolo schválené dofinancovanie do 88 % v súlade s aktuálne platným 

koeficientom pre školy a školské zariadenia v originálnej pôsobnosti obcí pre rok 2020. 

P. Havrillová – podľa Zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení školy žiadajú o dofinancovanie v prípade, ak im pridelená suma dotácie nepostačuje 

na prevádzku. Buď im je, alebo nie je vyhovené. Podľa môjho názoru v prípade SZUŠ bude 

postačovať dodatok k platnému VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

škôl a školských zariadení.  

P. Revay – zákon hovorí, že dotáciu vo výške 88 % obec nie je povinná poskytnúť organizácii 

ako základná alebo materská škola. V prípade SZUŠ obci ale vyplýva povinnosť dofinancovať 

dotáciu do výšky 88 %.  

P. Havrillová – odporúčam písomne informovať SZUŠ o rozpočtovom opatrení, ktoré bude 

musieť obec realizovať, aby bolo žiadosti vyhovené.  Vyššie uvedeným Dodatkom k VZN č. 

3/2017 sa ošetrí súlad s legislatívou. 

P. Palovič – môj názor je, aby sa financie navýšili SZUŠ. 

P. starostka – koeficient sa týka aj materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a 

CVČ. Nebolo by potrebné prerátať koeficient pre všetky dotknuté subjekty? 

P. Tirpák – škola hospodári so schváleným rozpočtom na rok 2020, ak by to pre rok 2020 

nepostačovalo, bude sa to riešiť rozpočtovým opatrením na dofinancovanie. 
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P. Smetanková – čo sa stane, ak to prepočítame? ZŠ s MŠ má v rámci rozpočtu obce pre rok 

2020 schválený objem finančným prostriedkov, s ktorými musí hospodáriť v roku 2020.  

P. Revay – som za to, aby sa dodatkom k VZN č. 3/2017 prerátala výška dotácie iba pre SZUŠ 

individuálnu a skupinovú formu.  

Diskusia k tomuto bodu bola ukončená. 

 

 Uznesenie č. 19/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje SZUŠ, Hlavná 367/7, 082 12  Kapušany 

navýšenie dotácie na rok 2020 v zmysle zákona č. 596/2003. 

HLASOVANIE POSLANCOV 

ZA: 7      PROTI : 0   ZDRŽAL  SA: 0 

K bodu 10 Menovanie veliteľa DHZO Kapušany 

Predkladá: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce Kapušany 

Starostka obce: Doterajší veliteľ p. Dominik Husovský doručil na obec žiadosť, v ktorej 

sa k 01. 03. 2020 vzdáva z rodinných dôvodov funkcie veliteľa DHZO Kapušany. Do 17. 04. 

2020 má ešte platnú odbornú spôsobilosť p. Marek Baláž, medzi mladými hasičmi prejavili 

záujem o doplnenie si odbornej spôsobilosti nevyhnutnej na výkon funkcie veliteľa DHZO p. 

Anton Ondis, Kristián Šoltés a Patrik Tomáš. P. Tomáš chce byť na pozícii strojníka, bol by 

súčinný hlavnému strojníkovi p. Kovaličovi. 23. 02. 2020 sa uskutočnilo stretnutie niektorých 

členov DHZO na pôde OcÚ. Prítomní boli p. Ondis, p. Šoltés, p. Hudák za DHZ a tiež p. 

Kovalič, p. Jakša a p. Baláž za DHZO. Prebrali sa problémy, ktoré sa týkajú fungovania zboru. 

Do termínu 28. 02. 2020 musí doložiť DHZO aktualizovaný zoznam členov, ktorí sú schopní 

zásahu (nad 18 rokov). Neaktívni členovia by mali byť vylúčení na členskej schôdzi. Vo 

fungovaní zboru dochádza k výmene generácií – mladší členovia nahradia staršiu generáciu, 

ktorá by im mala odovzdávať cenné skúsenosti. Snahou obce je, aby sa postupne aj v DHZO 

zaviedol poriadok a zosúladila spolupráca jednotlivých členov. Starostka konštatovala, že ju 

mrzí, že podľa dohody nebol predložený návrh rozpočtu tejto organizácie. V priebehu roka je 

potom problematické vykonávať zmeny, keď je napr. potrebné dofinancovanie na niektoré 

činnosti – účasť na súťažiach a pod. Aktuálne má obec schválenú dotáciu vo výške 30 000,- 

Eur v rámci projektu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice.  

Diskusiu k téme nevyužil nikto z prítomných, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 Uznesenie č. 20/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch:  

1. odvoláva Dominika Husovského, bytom Záhradná 541/59, 082 12  Kapušany z funkcie 

veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Kapušany 
 

2. menuje Mareka Baláža, bytom Hlavná 106/12, 082 12  Kapušany za veliteľa 

Dobrovoľného hasičského zboru obce Kapušany. 
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HLASOVANIE POSLANCOV 

ZA: 7      PROTI : 0   ZDRŽAL  SA: 0 

K bodu 11 Žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy obecného nájomného bytu 

v 18 b.j.:                    

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, referát sociálnej práce 

Starostka obce – ide o opakované predĺženie nájomnej zmluvy pre žiadateľa p. Voľanského. 

Štandardne sa vykonalo šetrenie k situácii, žiadne prekážky pre predĺženie nájomnej zmluvy 

nie sú známe. Hlasovanie poslancov: 

 Uznesenie č. 21/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí s pridelením obecného nájomného bytu v 18 b.j. 

na dobu určitú 3 roky s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o nájme bytu pre p. Petra 

Voľanského od 01. 04. 2020. 

HLASOVANIE POSLANCOV 

ZA: 7      PROTI : 0   ZDRŽAL  SA: 0 

 

K bodu 12 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku zariadenia pre 

seniorov:  

Predkladá: Bc. Iveta Vojteková, referát sociálnej práce 

Starostka obce odovzdala slovo predsedníčke Komisie sociálnej a zdravotnej 

starostlivosti. P. Hamarová uviedla, že komisia zasadala 17. 02. 2020. Ďalej prítomných 

informovala, že zákon ukladá, aby obec finančný príspevok žiadateľovi poskytla. Sociálne 

služby pri umiestnení občana v zariadení sociálnych služieb sú financované tak, že časť 

nákladov financuje štát, spolupodieľa sa prijímateľ sociálnej služby a obec, ak zariadenie 

o poskytnutie sociálnej služby požiadala. Komisia, ktorá zasadala sa zhodla na tom, že 

odporúča schváliť finančný príspevok, službu pre občana si  obec objednala, takže sme povinní 

spolupodieľať sa. Výber zo zápisnice Komisie sociálnej a zdravotnej starostlivosti: 

Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov zaslal na obecný úrad žiadosť o poskytnutie finančného 

príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov, ktorá je v súlade s aktuálnym znením zákona 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Podľa §75 ods. 1 písm. a je obec povinná poskytovať 

finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 

sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie 

tejto služby požiadala poskytovateľa.  Žiadosť obsahuje prílohu, kde je uvedený výpočet 

ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019 a podľa toho stanovený požadovaný finančný 

príspevok na prevádzku pre rok 2020 v zariadení pre seniorov- Sociálny dom ANTIC n. o. 

Bardejov. Požadovaná suma príspevku obce je vyčíslená na 127,88 €/ mesiac na jedného 

klienta.  Vo vyššie uvedenom sociálnom zariadení  je prijímateľom  sociálnej služby jeden 

občan s trvalým pobytom v obci Kapušany a obec uvedeného poskytovateľa o zabezpečenie 

sociálnej služby v Zariadení pre seniorov požiadala. Prebehla diskusia, v ktorej p. Valiček 

oboznámil prítomných s aktuálnou formou financovania sociálnych služieb v SR a povinnosťou 

skutočnosti obce v takomto prípade finančný príspevok na prevádzku poskytnúť.   Vzhľadom 
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na uvedené komisia odporúča žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku 

zariadenia pre seniorov schváliť a príspevok zaplatiť. P. Valiček poznamenal, že so zariadením 

by po porade s právnikom mala byť riadne uzatvorená Zmluva o poskytovaní sociálnych 

služieb, v ktorej bude príspevok presne definovaný. Zároveň by bolo vhodné, aby v nej bola 

ukotvená klauzula, že ak bude prijímanie sociálnej služby v zariadení z akéhokoľvek dôvodu 

ukončené, bude ukončené aj vyplácanie príspevku a alikvo časť vrátená obci. Obec zároveň 

kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.   

 

Pokračovalo rokovanie OcZ. Starostka obce – nie všetky obce pristupujú takýmto 

spôsobom k spolufinancovaniu zariadení sociálnych služieb. Obec si musí ujasniť, ako bude 

postupovať pri iných žiadostiach o spolufinancovanie sociálnych služieb. Sú obce, ktoré 

prispievajú jednotnou sumou. Je tu priestor na diskusiu, čo v prípade ďalších žiadostí.  

P. Havrillová – ja tento zákon chápem tak, že ak si obec službu objedná, je povinná uhradiť 

doplatok.  

P. Tirpák – ani zariadenia sa nevedia presne orientovať v platnej legislatíve. 

P. Smetanková – zaujímala sa, koľko obyvateľov obce je v zariadeniach poskytujúcich sociálne 

služby, či obec doposiaľ spolufinancovala tieto služby a ak áno v akej výške?  

Starostka obce: kontaktovali sme p. Pavlovičovú, ktorá sa špecializuje na terénnu sociálnu 

prácu. Tá osobne navštívila obecný úrad a potvrdila nám skutočnosť, že ak obec bola súčinná 

pri umiestnení občana v zariadení, je potom povinná uhradiť sumu, ktorú si žiada poskytovateľ 

sociálnej služby. V rámci našej obce je aktuálna situácia taká, že naši občania sú umiestnení              

v 3 rôznych zariadeniach. V súčasnosti je takáto služba poskytovaná 5 občanom. Navrhujem 

ak je to možné vypracovať nové VZN, resp. dodatok k VZN č. 2/2015, kde by sme zadefinovali 

sumu, ktorá by bola poskytovaná jednotne pre občana umiestneného v zariadení. Vyhli by sme 

sa žiadostiam o spolufinancovanie v rôznych finančných limitoch.  

P. Havrillová – súhlasím s návrhom p. starostky, že by bolo vhodné vypracovať VZN. 

P. Tirpák – zákon je tak postavený pre prípad, že napr. malé obce majú často problém 

financovať tieto služby. Malé obce majú možnosť obrátiť sa na spolufinancovanie tejto služby 

na príslušný VÚC. 

P. Smetanková – pokiaľ nemáme VZN, ani uzatvorenú zmluvu ako budeme v tomto prípade 

postupovať? Mali by sme si určiť postupnosť: 1) vypracovať VZN, 2) doriešiť zmluvné 

náležitosti so zariadením a 3) následne na základe toho vyplácať dohodnutú sumu. 

P. Revay – navrhujem odpovedať žiadateľovi, že žiadosť bude uzatvorená po ukončení 

prijímania všetkých žiadostí, teda do 31. 03. 2020.  

Starostka obce ešte prečítala prítomným platné VZN č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych 

služieb na území obce Kapušany, článok 6), bod 4). Do tohto článku by bolo potrebné doplniť 

bod o spoluúčasti obce – financovanie obce pri poskytovaní sociálnych služieb.  

 

 Uznesenie č. 22/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na vedomie žiadosť o poskytnutie finančného 

príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov ANTIC, n.o., Bardejov. 
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HLASOVANIE POSLANCOV 

ZA: 7      PROTI : 0   ZDRŽAL  SA: 0 

K bodu 13 Realizácia a spolufinancovanie mikroprojektu Bohatier z Maglovca, 

registračné číslo INT/EK/PO/1/III/A/0245 v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – 

Slovensko 2014 - 2020. 

Predkladá: Mgr. Mária Majirská, referát strategického rozvoja 

 

Starostka obce odovzdala slovo p. Smetankovej. P. Smetanková informovala: chceli 

sme začať s realizáciou projektu ešte pred podpisom zmluvy o finančný príspevok, avšak kvôli 

časovému harmonogramu a časovej náročnosti projektu zmluva bude uzavretá na obdobie od 

apríla 2020 do marca 2021. V rámci mikroprojektu bude financované o.i vybavenie klenbovej 

miestnosti – repliky zbraní, ozvučenie tejto miestnosti, ďalej prístrešok pre zvukára podujatí 

organizovaných na hrade, smerovníky, ilustrované mapy pre návštevníkov hradu, repliky 3 

stredovekých výstrojov a pod. V mikroprojekte ide o spoluprácu s poľským partnerom z mesta 

Sanok - Fundacja na Rzecz Kultury "Walizka", naplánovaný je aj koncert formácie Matragona, 

publikácia Rytierske piesne a básne.  

 

P. Palovič – v tomto bode predniesol svoj názor, aby sa organizovanie kultúrnych podujatí 

v obci zredukovalo a aby sa spájali jednotlivé podujatia do väčších akcií. P. Smetanková – 

súhlasím s týmto konštatovaním. Hlasovanie poslancov: 

●  Uznesenie č. 23/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch súhlasí: 

1. s realizáciou mikroprojektu Bohatier z Maglovca, registračné číslo: 

INT/EK/PO/1/III/A/0245 v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 

2014 - 2020, 

2. so spolufinancovaním projektu vo výške najmenej 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov 49 981,05 € z vlastných prostriedkov, t.j. 2499,06 €.  

HLASOVANIE POSLANCOV 

ZA: 7      PROTI : 0   ZDRŽAL  SA: 0 

 

 

K bodu 14 Rôzne 

 

Starostka obce oboznámila prítomných, že predchádzajúce Obecné zastupiteľstvo 

v Kapušanoch uznesením č. 74/2018 schválilo mesačnú odmenu vtedajšiemu hlavnému 

kontrolórovi obce vo výške 30 % platu hlavného kontrolóra. Keďže obec má od 01. 01. 2020 
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nového hlavného kontrolóra Ing. Tirpáka, je potrebné prerokovať, či bude toto uznesenie 

ponechané v platnosti. Pokiaľ by nebolo zrušené, plat HK by bol vyrátaný v súlade s týmto 

uznesením. Je na poslancoch OcZ, aby sa k téme odmeny HK vyjadrili. 

P. Tirpák navrhol, že opustí rokovaciu miestnosť, prítomní poslanci to nepovažovali za 

potrebné.  

Diskusia k téme: 

P. Palovič – môj názor je, aby na začiatku funkčného obdobia vo výkone funkcie hlavného 

kontrolóra mal pán kontrolór iba základný plat tak, ako to určuje zákon, bez akejkoľvek ďalšej 

odmeny – teda bez 30% navýšenia. Aj v prípade platu starostky obce sme postupovali rovnako. 

P. Hamarová a p. Havrillová sa pripojili k tomuto názoru. 

P. Revay – je dôležité zohľadniť fakt, ako boli zverejnené podmienky zadané pri výberovom 

konaní pre výkon funkcie HK. 

P. Tirpák – Zákon o obecnom zriadení hovorí, že plat HK je zákonom stanovený, ďalší bod 

hovorí o odmene.  

P. Smetanková – snažím sa byť objektívna. Súčasťou práce HK je aj účasť na rokovaniach OcZ, 

okrem plánovaných rokovaní, máme OcZ aj nad tento rámec. Zvážila by som z tohto dôvodu 

isté percento  odmeny - navrhujem 10 %. 

Ďalšia diskusia k téme neprebehla, pristúpilo sa k hlasovaniu.  

 

Návrhy k bodu: 

 

1. Návrh č. 1: Ponechať základný plat hlavnému kontrolórovi obce. 

2. Návrh č. 2: Schváliť odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 10 % platu hlavného 

kontrolóra. 

HLASOVANIE POSLANCOV ZA  NÁVRH č. 1: 

ZA: 6     PROTI : 1 p. Smetanková ZDRŽAL  SA: 0 

Poslanci OcZ pomerom hlasov 6/1 schválili návrh č. 1: Ponechať základný plat hlavnému 

kontrolórovi obce. 

●  Uznesenie č. 24/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch zrušuje Uznesenie č. 74/2018 v znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení schvaľuje mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 30 % platu hlavného 

kontrolóra. 

 

HLASOVANIE POSLANCOV 

ZA: 7      PROTI : 0   ZDRŽAL  SA: 0 
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P. Hamarová v čase 18:45 hod. opustila rokovanie OcZ. 

 

 Starostka informovala prítomných, že MFC podalo na obec žiadosť o poskytnutie 

dotácie na letný futbalový kemp. Druhá žiadosť sa týka možnosti uskladniť tréningové 

pomôcky v priestoroch šatne futbalového ihriska. Na OcÚ sa uskutočnilo stretnutie s p. 

Prokopom a p. Raďakom z futbalového klubu OŠK. Medzi MFC a obcou nie je 

zmluvný vzťah, ak by OŠK chcelo prenajímať ďalší majetok, musí to byť zmluvne 

ošetrené, a preto je potrebné žiadosti MFC prerokovať ďalej.  

P. Revay – žiadosť by som predložil Komisii športu a mládeže. Nech sa uskutoční 

stretnutie medzi futbalistami a tí nech sa dohodnú, ktoré priestory bude ktorý futbalový 

klub používať. Zmluvne to potom bude potrebné ošetriť. V prípade, že dôjde k podpisu 

novej zmluvy medzi OŠK s obcou, bude tu možnosť č. 2 – prenajať ihrisko OŠK okrem 

1 miestnosti, ktorá  bude vyhradená pre MFC. 

P. Havrillová – navrhla, či nie je možnosť podeliť sa na priestoroch ihriska tak, aby 

šatne ostali voľné.  

P. Smetanková – o aký typ zmluvy medzi OŠK a obcou ide? Starostka obce – ide 

o nájomnú zmluvu.  Pokračovala p. Smetanková - nechceme sa takémuto vzťahu 

vyhnúť? Nepovažujem nájomný vzťah len medzi OŠK a obcou za vhodný, keď obec 

spravuje ihrisko vo vlastnej réžii. Starostka obce – to nie je jednoduché, nie je potrebné 

zabezpečiť len pravidelnú úpravu ihriska nevyhnutnú pre potreby futbalu v obci, ide tu 

aj o to, kto prevezme hmotnú zodpovednosť pri prípadných škodách na majetku obce 

v rámci ihriska? Ako chceme zabezpečiť bezproblémovú prevádzku? Poslanci OcZ 

nemôžu o žiadosti MFC rozhodnúť. Touto žiadosťou sa bude zaoberať Komisia športu 

a mládeže. Nech vyhodnotia situáciu všetci zúčastnení, ktorí tieto priestory používajú. 

Podmienky fungovania medzi jednotlivými futbalovými klubmi na území obce 

Kapušany budú zvážené. Pripravená nájomná zmluva bude podrobená ďalšej právnej 

analýze. P. Smetanková sa vyjadrila, že pripraví návrh zmluvy iného spôsobu 

fungovania jednotlivých klubov na futbalovom ihrisku v termíne do 4.3.2020 (napr. 

dohoda o využívaní priestorov športoviska) a zašle p. starostke.  

 

 Územný plán obce Kapušany, Zmeny a doplnky č. 4: 

Dňa 6. 2. 2020 sa uskutočnilo verejné prerokovanie, v dopoludňajších hodinách boli 

prítomní: obstarávateľ, zhotoviteľ, p. Zajacová z Okresného úradu Prešov, ďalší 

prizvaní zástupcovia obecného úradu. Starostka obce konštatovala, že na základe 

zistených skutočností nie sú zapracované všetky pripomienky do spracovaného návrhu. 

S verejnosťou boli vo večerných hodinách v kultúrnom dome prerokované jednotlivé 

lokality. Uviedla príklad p. Kaščáka a p. Marcina, ktorým boli od obstarávateľa 

a zhotoviteľa zaslané zamietavé stanoviská, posledná informácia bola, aby si nechali  

vypracovať urbanistickú štúdiu. Na objasnenie situácie s návrhom ÚP obce ako celku 

sme boli na Okresnom úrade Prešov spolu s p. Antolom. Čakáme ešte na stanoviská 

niektorých dotknutých orgánov, avšak napr. z Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s. Košice prišlo zamietavé stanovisko k návrhu z dôvodu, že existujúca 

ČOV nie je pre nové navrhované lokality dostatočná, bude potrebné intenzifikovať.  

 

 Informovali sme sa vo veci prenájmu priestorov v budove COOP Jednota – Reštaurácia 

DUO. Odpoveď prišla v znení, že s nájomcom p. Marušákom majú bezproblémový 
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nájomný vzťah, nie je zatiaľ dôvod meniť nájom. Obec kontaktovala prenajímateľa 

z dôvodu, že v súčasnosti absentuje stravovacie zariadenie v centrálnej časti obce, kde 

by boli poskytované kvalitné stravovacie služby. 

 

 Starostka obce informovala prítomných, že p. Labanc splnomocnil JUDr. Komku, ktorý 

doručil žiadosť vo veci domáhania vyriešenia spornej situácie parcely KN C č. 1560, 

k.ú. Kapušany. Ide o spor medzi 2 rodinami o užívaní spornej parcely. Z dôvodu, že 

k dohode medzi občanmi nedošlo, p. Labanc sa domáha riešenia sporu zo strany obce. 

Problematika bola predmetom rokovania obecnej rady. Záverom je, že poslancom OcZ 

bude zaslaná celá dokumantácia spisu medzi p. Rabikom a p. Labancom. Opätovne 

bude prerokovaný návrh na odpredaj sporného pozemku na základe právnej analýzy 

obecného právnika. Právna analýza obecného právnika znie ponúknuť rodine 

Rabikových, že obec odkúpi sporný majetok za sumu stanovenú znaleckým posudkom.  

 

 

 Projekt Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ s MŠ Kapušany – výsledok schválenia, 

resp. neschválenia bude známy cca do 30. 04. 2020.P. Revay navrhol, aby na križovatke 

na ul. Prešovskej pri Parku sv. Cyrila a Metoda boli osadené kamery z dôvodu, aby 

snímali križovatku. Považuje to za dôležité z dôvodu zvýšenia bezpečnosti premávky, 

ale aj bezpečnosti chodcov. V roku 2019 obec podala projekt na rozšírenie kamerového 

systému v obci, ktorý však nebol úspešný. P. Smetanková – združenie MAS Šafrán 

ponúka obdobné výzvy – Program rozvoja vidieka, treba ich sledovať. Obec Kapušany 

však z dôvodu, že realizovala výstavbu amfiteátra v Parku sv. Cyrila a Metoda, 

nepodáva v rámci miestnej akčnej skupiny výzvy na úkor ostatných členov MAS 

Šafrán. 

 

 P. Čajka adresoval starostke obce e-mail, v ktorom sa informoval, prečo je obec 

neaktívna v oblasti riešenia situácie odbočovania na ul. Slánsku a Ardovu. Realizácia 

výstavby križovatky, ktorá by situáciu vyriešila je v štádiu príprav. To, či bude 

realizácia možná je v štádiu riešenia. P. Čajka kontaktoval poslanec p. Revay a situáciu 

mu vysvetlil. Obec naďalej postupuje všetky možné kroky k vyriešeniu neľahkého 

problému. 

 

 P. Revay – informoval prítomných, že na stránke MK SR zaregistroval informáciu, že                        

v súčasnosti sa konajú pracovné stretnutia k predmetnej téme združenia Zachráňme 

hrady. Z informácií vyplýva, že je možné vykonať bezodplatne prevod pozemku pod 

Kapušianskym hradom. Táto skutočnosť uľahčí obci spracovanie podkladov pri 

predkladaní žiadostí o dotácie. 

 

 P. Smetanková – prosí Komisiu stavebnú a územného plánovania o súčinnosť pri riešení 

problematiky parkovania áut rodičov v areáli ZŠ s MŠ Kapušany. Riešenie tejto 

dopravnej situácie bolo predmetom zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Kapušany. Aj 

na základe tohto rokovania aktuálne iniciuje stretnutie všetkých dotknutých strán – 

obec, škola, komisia, rodičia.... Starostka obce: Povinnosťou zamestnávateľa (školy), je 

zabezpečiť zamestnancom parkovacie miesta. Areál miestnej školy je špecifický, vstup 

je iba jeden a rodičia potrebujú bezpečne odprevadiť svoje deti do školy a škôlky. Ak 

by existovalo záchytné parkovisko v blízkosti ZŠ s MŠ Kapušany, rodičia by mohli byť 
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vyzvaní, aby využívali takúto možnosť. V našej obci takéto parkovisko absentuje. 

Predseda Komisie stavebnej a územného plánovania p. Palovič – tento problém naša 

komisia nevyrieši, možno by bolo vhodné zaangažovať obvodné oddelenie PZ                           

v Kapušanoch. P. Smetanková pripraví pozvánku na pracovné stretnutie pre 

zainteresovaných, na ktorom sa situácia s parkovaním vyhodnotí a budú sa hľadať 

možné riešenia s kompetentnými orgánmi. 

 

 

Záverečná informácia starostky o aktuálnom dianí v obci Kapušany: 

 

 26. 01. sa uskutočnila výročná schôdza členov DHZO v kultúrnom dome, pracuje sa na 

aktualizácii zoznamu jednotlivých členov, je potrebné menovať funkciu preventivára 

a veliteľa DHZO. 

 Projektant p. Schlosser mal do termínu 14. 02. 2020 predložiť projektovú dokumentáciu 

k stavbe kanalizácie ul. Nová štvrť. Z dôvodu, že do dnešného dňa dokumentácia nebola 

na OcÚ predložená, starostka zvažuje ukončiť spoluprácu s projektantom. Objednávka 

bola p. Schlosserovi zaslaná 25. 03. 2019. 

 

 Prebieha výberové konanie v rámci projektu rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice. 

 Obec podala žiadosť na ÚPSVaR na vytvorenie pracovných miest v rámci projektu 

Zosúladenie rodinného a pracovného života. 

 31. 01. 2020 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie priestorov zrekonštruovanej Obecnej 

knižnice. 

 Televízia LUX prejavila záujem o natáčanie programu 17. ročníka KFD. 

 07. 02. 2020 sa v kultúrnom dome uskutočnil koncert pedagógov SZUŠ. 

 Prepísali sa energie z OŠK na obec – inštitúcie SPP, VVS, VSE. 

 13. 02. 2020 sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľom SÚC p. Horváthom vo veci 

rekonštrukcie cesty na ul. Nová štvrť. 

 Je spracovaná aktualizovaná projektová dokumentácia Rekonštrukcia križovatky na 

ceste I/18 – spracoval projektant p. Krafčík. 

 V priebehu nasledujúcich mesiacov bude spracovaná PD na chodníky smer Slovnaft, 

a.s., Železničná ul., parkovisko za OcÚ a chodníky a osvetlenie v Parku sv. Cyrila 

a Metoda.  

 29. 05. 2020 je naplánovaný koncert Mira Jaroša na amfiteátri v Parku sv. Cyrila 

a Metoda. Je to v štádiu riešenia. 

 Obec reagovala podaním žiadostí na 3 výzvy z rôznych operačných programov. 

 Začalo sa verejné obstarávanie na rekonštrukciu kuchyne v školskej jedálni. 

 Pracovníčky Denného centra budú od 01. 03. 2020 do 31. 08. 2020 zamestnané v rámci 

projektu. 

 Obec aktuálne rieši s obstarávateľom Územný plán obce, zmeny a doplnky č. 4. 
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K bodu 15 Záver 

 

Pani starostka poďakovala prítomným za účasť. V čase19:45 hod. bolo rokovanie ukončené. 

 

 

 

        ____________________ 

 

        RNDr. Slávka Guteková 

        starostka obce Kapušany 

 

 

          

Overovatelia: 

 

Ing. Peter Palovič      __________________ 

  

Ing. Igor Revay      __________________ 

 

 

Zapísala: Mgr. Magdaléna Verčimáková   __________________ 

Kapušany, 27. 02. 2020  

 

 

Príloha 

Prezenčná listina 

 

 

Zápisnica zverejnená dňa: _______________________________ 


