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P O Z V Á N K A 

 
   

    zvolávam 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa 
uskutoční 

 
dňa 28. marca 2019 o 13.00 hodine 

 
 

 
v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným 
návrhom programu rokovania: 
 
 
1. Otvorenie 
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

zo dňa 29.01.2019. 
- predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta 

4. Kontrola plnenia uznesení za predchádzajúci I. polrok 2018. 
- predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k podnetom poslancov. 
- predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Veľké Kapušany za rok 
2018. 
- predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta 

7. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva. 
-   predkladajú: predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 153/2019 
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na 
verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Veľké 
Kapušany. 
- predkladá: JUDr. Ferenc Boczán, zástupca primátora mesta 

9. Schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Veľké Kapušany. 
- predkladá: Ing. Agnesa Simonová, vedúca Spoločného stavebného úradu 

10. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Veľké Kapušany                           

č. 82/2008, doplnené VZN č. 117/2012 o vyhlásení záväznej časti Zmien 
a doplnkov č.1 Územného plánu Veľké Kapušany, ktorým sa vymedzujú záväzné 
časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu Veľké Kapušany. 
- predkladá: Ing. Agnesa Simonová, vedúca Spoločného stavebného úradu 

11. Informácia o podaných projektoch a realizácii schválených projektov financovaných 
z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta. 
- predkladá: Ing. Andrea Soltészová, projektová manažérka 

12. Informatívna správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 
zariadení za I. polrok školského roka 2018/2019. 
- predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci Spoločného školského úradu 

13. Vyhlásenie II. ročníka súťaže o najkrajší balkón, záhradu, dvor pri rodinnom dome, 
predzáhradku pri bytovom dome a v záhradkárskej osade. 
- predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta 

14. Schválenie projektu „Výstavba nového objektu zariadenia starostlivosti o deti do 
troch rokov veku dieťaťa v meste Veľké Kapušany“. 
- predkladá: Ing. Andrea Soltészová, projektová manažérka 

 



 
 

15. Schválenie projektu „Výmenný kultúrny program medzi mestom Nyiregyháza 
a Veľké Kapušany za účelom rozvoja cezhraničného a kultúrneho partnerstva a na 
zachovanie spoločných kultúrnych hodnôt“. 
- predkladá: Ing. Andrea Soltészová, projektová manažérka 

16. Používanie súkromného osobného motorového vozidla primátora na služobné účely. 
- predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta 

17. Zámer mesta Veľké Kapušany – Akčný plán rozvoja okresu Michalovce. 
- predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta 

18. Zámer mesta Veľké Kapušany – Riešenie problematiky rómskej komunity. 
- predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta 

19. Diskusia 
20. Záver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                          PaedDr. Peter Petrikán 
                                                                                      primátor mesta      


