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ZÁPISNICA 
z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa  

5.6.2017 o 8.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Domašská č. 97/1.   

Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 
 
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Ing. Katarína ŠVECOVÁ 
Ing. František TOMKO 
Anna JANEVOVÁ 
Juraj ARENDÁŠ 
 
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:  
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce Kvakovce 
Ing. Lucia GERGELYOVÁ – SEIPA s.r.o.  
 
Ospravedlnení:  
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ – z pracovných dôvodov 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
V poradí 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan KAPRAĽ.  
 
Za zapisovateľa bola starostom určená:  
Anna ČIKOTOVÁ – pracovníčka OcÚ 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:  
Ing. Katarína Švecová a Juraj Arendáš  
 
Starosta uviedol, že návrh programu 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.  
 
Program:  
3. Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2016 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver 

 
K doplneniu programu nedošlo, preto dal starosta obce hlasovať o Návrhu programu.   
 
Hlasovanie č. 1:  
ZA: Janevová, Švecová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Program bol schválený 
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Bod č. 3: Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2016 

 
Starosta obce požiadal zástupkyňu spoločnosti SEIPA s.r.o. Ing. Lucia Gergelyovú, ktorá zabezpečuje 
účtovníctvo pre obec externe, aby prezentovala nimi spracovaný Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2016. 
Poslanci obdržali záverečný účet obce v tlačenej podobe. Ing. Gergelyová prezentovala materiál poslancov, 
následne sa k Záverečnému účtu obce vyjadril hlavný kontrolór Ing. Ján Tirpák.  
 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce:  

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kvakovce 
k záverečnému účtu obce za rok 2016 

 
Záverečným účtom obce sa  rozumie súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie 
obce za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia určuje § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
V súlade s §18 f zák. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov predkladám stanovisko 
hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu obce Kvakovce za rok 2016. 
 
Stanovisko vychádza z podkladov predložených k hodnoteniu: 
-     návrh záverečného účtu obce za rok 2016 
-     prehľad o plnení rozpočtu za rok 2016 
-     súvaha k 31.12.2016 
 
V stanovisku sa hodnotia: 
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce 
- údaje o plnení rozpočtu  
- aktíva a pasíva 
- stav a vývoj dlhu 
- poskytnuté dotácie a finančné výpomoci  
 
Návrh záverečného účtu za rok 2016 bol  vypracovaný v súlade s metodikou MF SR  a dáva dôveryhodný 
prehľad o celkovom stave v čerpaní rozpočtu , finančných a  majetkových pomeroch obce.  
 
Východiská:  
Účtovná závierka za rok 2016 bola zostavená ako riadna za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej 
jednotky.  
 

1). Rozpočet obce 

Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015 uznesením č. 93/2015 ako 

prebytkový.  

Rozpočet v priebehu roka 2016 bol upravený a schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6. 12. 2016 uznesením 

č. 265/2016. 
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1.1 Štruktúra rozpočtu 2016 
 

Rozpočet 2016 V € V € V € 

TEXT Schválený Upravený Skutočnosť 

Bežné príjmy 217 950,00 286 529,00 283 503,00 

Bežné výdavky 212 150,00 279 286,00 274 056,00 

Bežný HV 5 800,00 7 243,00 9 447,00 

Kapitál príjmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 164 198,00 164 930,00 

Kapitál výdavky 0,00 5 310,00 5 242,00 

Kapitál HV 0,00 158 888,00 159 688,00 

Fin. príjmové operácie 0,00 0,00 0,00 

Fin. výdavkové 
operácie 

5 800,00 117 788,00 117 723,00 

Fin. HV -5 800,00 -117 788,00 -117 723,00 

Konečný HV 0,00 48 343,00 51 412,00 

HV z bežnej a kap. 
hosp. (prebytok +, 
schodok -) 

5 800,00 166 131,00 169 135,00 

Nevyčerpané účelové 
dotácie s použitím 
v nasledujúcom 
rozpočt. roku 

0,00 0,00 5 000,00 

HV z bežnej a kap. 
hosp. – usporiadanie 
v ZÚ, prídel do RF 

5 800,00 166 131,00 164 135,00 

 
1.2 Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2016 

 
 
Bežné  príjmy spolu 283 502,94  

Bežné výdavky spolu 274 055,99 

Bežný rozpočet 9 447,00 

Kapitálové  príjmy spolu 164 929,56 

Kapitálové  výdavky spolu 5 241,64 

Kapitálový rozpočet  159 687,92 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 169 134,92 

Vylúčenie z prebytku  5 000,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 
rozpočtu 

164 134,92 

Príjmy z finančných operácií 0,00 

Výdavky z finančných operácií 117 722,83 
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Rozdiel finančných operácií -117 722,83 

PRÍJMY SPOLU   448 432,50 

VÝDAVKY SPOLU 279 297,63 

Hospodárenie obce 169 134,87 

Vylúčenie z prebytku 122 722,83 

Upravené hospodárenie obce 46 412,04 

 

Prebytok rozpočtu v sume 169 134,87 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 z. n. p. upravený o vylúčené z prebytku v rozpočtovom roku 2016 v sume 5 000 
EUR, navrhujeme použiť na vysporiadanie :  
- splatenie návratných zdrojov financovania v sume           117 722,83 EUR 
- tvorbu rezervného fondu v sume             46 412,04 EUR  
 
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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: 
- účelové príspevky na základe dohôd o poskytnutí príspevku na rekonštrukciu havarijného stavu prístupovej 

cesty v sume                  5 000 EUR 

 
Na základe uvedených skutočností navrhujem tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 46 412,04 EUR. 
 

1.3 Stav bankových účtov obce Kvakovce k 31.12.2016 
 

Názov účtu Číslo účtu Kód 
banky 

31.12.2016 

OTP  9337056 5200 64 741,84 

CP TB 2626018500 1100 0,00 

TV OTP 11421054 5200 377,68 

SF OTP 9430576 5200 1 652,64 

SPOLU     66 772,16 

 
 
2.) Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 
 
Bilancia aktív a pasív obce Kvakovce k 31.12.2016: 

P.
č. 

Text € Č.r. Text € 

 Aktíva (a+b+c) 1 945 929,85  Vlastné imanie a záväzky 1 945 929,85 

A Neobežný majetok 1 834 344,64 I. Výsledok hospodárenia 1 289 739,81 

 Z toho: pozemky 18 637,83  Z toho: Nevysporiadané zisky 
m.o. 

1 213 080,39 

              stavby 628 676,98  VH za účtovné obdobie (zisk) 76 659,42 

   II. Záväzky 55 921,84 

              stroje a autá 0,00   Z toho: rezervy 500,00 

              pestovateľské celky  371 800,00                dlhodobé záväzky 231,36 
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              nedokončené    
              investície          

717 684,42                krát. záväzky 38 226,71 

              Poskytnuté 
preddavky          na DHM 

0,00                bankové úvery   16 963,77 

              podielové CP          0,00    

              Realizovateľné CP 
a podiely 

97 545,41    

B Obežný majetok 111 426,60    

 V tom: krátkodobé 
pohľadávky 

44 538,72    

             finančné účty 66 887,88    

              poskytnuté návrat. 
fin.   
             výpomoci 
krátkodobé 

0,00    

C Náklady budúcich období 158,61 III. Výnosy budúcich období  600 268,20 

 
 
3.) Prehľad o stave dlhu k 31.12.2016 
Obec eviduje záväzok z titulu návratných bankových úverov:  
 

Stav bankových úverov obce Kvakovce k 31.12.2016: 

Poskytovateľ úveru Číslo úveru Stav k 31.12.2016 v EUR 

OTP banka 14046405/5200 12 308,81 

OTP banka 16679492/5200 4 654,96 

SPOLU  16 963,77 

 
 
Obec eviduje  k hodnotenému obdobiu úvery vo  výške 16 963,77,- €.  
Tento úver predstavuje  9,29 % z bežných príjmov za rok 2015 ( t.j.z 182 547,79€ ). 
 
Hraničná výške zadlženia obce  je 60 % .  
 
Splátky úverov zaplatené v roku 2016 sú vo výške 6 934,81,-€, čo predstavuje 3,8% z bežných príjmov za rok 
2015. 
 
Hranica je maximálne 25%. 
 
Záväzky po lehote splatnosti obec neeviduje. 
 
 
4.) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok  2016 
 
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. 
 
5.) Poskytnuté záruky 
 
Obec neposkytla záruky. 
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6.) Prehľad o poskytnutých dotáciách  
 
Obec Kvakovce uznesením č. 211/2016 zo dňa 4. októbra 2016 zriadila neziskovú organizáciu DOMAŠA INVEST 
n.o., ktorej účelom založenia je poskytovanie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 
konkrétne služby na podporu zamestnanosti a vytváranie pracovných miest prostredníctvom vládou 
schváleného Akčného plánu okresu Vranov nad Topľou a realizáciu projektu Národného centra vodných 
športov, oddychu a športovej histórie v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. 
 
V roku 2016 obec poskytla neziskovej organizácii dotáciu vo výške 20 EUR na prevádzkové náklady (zriadenie 
bankového účtu neziskovej organizácie). 
 
Prehľad o poskytnutých dotáciách obce Kvakovce k 31.12.2016: 

Prijímateľ dotácie Výška dotácie v EUR Zúčtovanie dotácie v EUR 

DOMAŠA INVEST n.o. 20 20 

 
 
7.) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
 
8.) Inventarizácia  
 
Boli vykonané inventarizácie účtov majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2016. 
 
Účtovná uzávierka v čase zostavovania stanoviska k záverečnému účtu zatiaľ nebola overená audítorom.   
 
9.)Záverečné zhrnutie  
Záverečný účet obsahuje predpísané náležitosti t.j. : 
-    údaje o plnení rozpočtu 
-    bilanciu aktív a pasív 
-    prehľad o stave a vývoji dlhu 
 
Záverečný účet bol zverejnený zákonom predpísaným spôsobom. 
 
Na základe zistených  skutočnosti z podkladov k ročnej uzávierke  ako aj vlastných poznatkov z kontrolnej 
činnosti záverom ako hlavný kontrolór  obce odporúčam OcZ prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2016 
uzavrieť s výrokom súhlas s celoročným hospodárením  obce Kvakovce bez výhrad. 
 
Starosta obce poďakoval hlavnému kontrolórovi obce Ing. Tirpákovi za jeho stanovisko k Záverečnému účtu 
obce Kvakovce a keďže neboli ďalšie otázky zo strany poslancov, predložil návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Jána Tirpáka k Záverečnému účtu 
obce Kvakovce za rok 2016 a schvaľuje Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2016 a hospodárenie obce bez 
výhrad. Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2016 tvorí prílohu uznesenia.  
 
Hlasovanie č. 2 
ZA: Švecová, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2016 bol schválený.  
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Bod č. 5.: Rôzne 

 

A: Povodeň v obci 

Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o situácii, ktorá vznikla v obci dňa 24.5.2017 po 

prívalovom daždi, ktorý spôsobil prívalovú povodeň, ktorá poškodila miestne komunikácie v obci aj na Domaši 

vrátane miestneho potoka.  

 

V obci bol dňa 24.5.2017 vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity, následne bol tretí stupeň dňa 25.5.2017 

odvolaný a vyhlásený druhý stupeň, ktorý trvá dodnes. Obec vykonáva záchranné práce a snaží sa sprejazdniť 

miestne komunikácie prostredníctvom ťažkej techniky. V tejto súvislosti starosta obce navrhol uznesenie 

v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vzniknutej mimoriadnej situácii v obci Kvakovce po 

prívalovej povodni vzniknutej z prívalového dažďa dňa 24.5.2017. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záchranné 

práce, ktoré vykonáva obecný úrad a ktoré súvisia so sprejazdnením miestnych komunikácií a prístupových ciest 

v obci aj v rekreačnej oblasti Domaša dobrá.  

 

Hlasovanie č. 3 
ZA: Švecová, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené 

 

B: Obstaranie techniky 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na 

techniku, ako sú traktor, vlečka, malé úžitkové vozidlo, kontajnery. Celý proces prebieha prostredníctvom 

elektronického trhoviska a pre obec ho zabezpečuje spoločnosť I Z Tender s.r.o., s ktorou má obec Kvakovce 

zmluvu.  

 

 

C: Riešenie problému pozemku p. Stanislava Hricka 

 

Starosta obce informoval, že obec Kvakovce sa viac ako dva roky snaží nájsť dohodu s p. Stanislavom Hrickom, 

ktorý je vlastníkom pozemkov na ulici Ku prístavu. Problém spočíva v tom, že stavba bola postavená v rozpore 

s územným plánom obce Kvakovce, ale so súhlasom vtedajšieho starostu obce p. Jána Ondovčáka, čo bol a je 

problém.  

 

Starosta uviedol, že sa s p. Hrickom niekoľko krát stretol aj s podpredsedom Komisie cestovného ruchu p. 

Rastislavom Košalkom v snahe nájsť riešenie tohto problému. Obec dala pripraviť Návrh rámcovej zmluvy, za 

akých podmienok by mohlo dôjsť k skultúrneniu prostredia tak, aby bol zabezpečený prístup k vode pre 

chatárov a zároveň aby bol zabezpečený rozvoj rekreačnej oblasti. Celé rokovania sa ťahali viac ako rok, 

pretože s p. Hrickom bola podľa starostu komplikovaná debata v tom zmysle, že najprv nevedel zadefinovať, čo 

chce. Následne mal jeho právnik výhrady k zmluve, obec nechcela ustúpiť zo svojich priorít a rovnako pán 
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Hricko nechcel ustúpiť zo svojich stanovísk. Po dlhých mesiacoch došlo ku kompromisu v tom zmysle, že 

pozemok pána Hricka sa rozdelí geometrickým plánom tak, že pozemok pod prevádzkou ostane vo vlastníctve 

pána Hricka. Zvyšné pozemky na pláži aj pod cestou pán Hricko daruje obci Kvakovce. Obec na pozemkoch 

následne vybuduje sociálne zariadenia aj ihrisko pre plážový volejbal. Starosta obce predložil poslancom Návrh 

rámcovej zmluvy a otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 

Anna Janevová – nesúhlasí s tým, aby sa robili ústupky, podľa nej treba zachovať súčasný stav. Podľa nej ak 

pán Hricko chce, nech sa trápi tak, ako ostatní. Prečo by mala obec budovať sociálne zariadenia a ihrisko?  

 

Ing. František Tomko – nevie sa teraz vyjadriť, chce vedieť podrobnosti, nechce aby to bol precedens 

 

Mgr. Radovan Kapraľ – v tomto prípade je niekoľko rovín. Podľa starostu sa treba odosobniť a pozrieť sa na 

vec komplexne. Nemusí sa to teraz schvaľovať, ale treba si to nechať prejsť hlavou, ale rozhodnúť je potrebné.  

 

Treba si uvedomiť, že aj keď bola prevádzka zriadená v rozpore s Územným plánom obce Kvakovce, mala 

súhlas obce Kvakovce, vtedajšieho starostu obce p. Jána Ondovčáka a fungovala riadne asi 3 roky. Pochybila 

obec a obec musí nájsť riešenie, aj keď sa nám to nepáči. My nevytvárame žiadny precedens, ale riešime 

precedens a stav, ktorý vznikol za p. Jána Ondovčáka. Rokovaním sme dosiahli to, že obec Kvakovce získa 

zdarma pozemky na pláži, zabezpečí sa prístup k vode pre verejnosť a chatárov a zároveň vybudujeme ihrisko 

pre plážový volejbal aj sociálne zariadenia. Dohoda je viac v prospech obce ako v prospech p. Hricka a kto je 

proti, musí povedať aj to, čo bude potom, ak taký návrh neprejde. Vykúpime pozemky, aby sa ľudia dostali 

k vode? Ak áno, tak potom treba povedať, za akú sumu ich vykúpime a hlavne za čo ich vykúpime. Akokoľvek 

sa starosta na to pozerá, je to výhodné pre obec, chatárov aj rekreantov. Starosta si kladie otázku, prečo by 

sme mali pozemky kupovať, keď ich dostaneme do daru? Starosta tiež uviedol, že táto snaha obce bola 

publikovaná aj vo Vranovských novinách pred rokom, celý proces je transparentný a v záujme obce.  

 

Ing. Katarína Švecová – podľa jej názoru je jednoznačné, že návrh je v prospech obce Kvakovce a v prospech 

chatárov, keďže bude zabezpečený prístup k vode a dôjde k skultúrneniu prostredia.  

 

Medzi starostom a poslancami panoval všeobecný súhlas s tým, že sa bod presunie, aby si to každý mohol 

premyslieť a preto sa bod odsunul na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.   

 
Bod č. 6.: Diskusia 
V diskusii neodzneli žiadne príspevky.  
 

 
Bod č. 7: Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.  
 

 
 
 

     Ing. Katarína ŠVECOVÁ               Juraj ARENDÁŠ                                 Anna ČIKOTOVÁ 

                 overovateľ      overovateľ                         zapisovateľka 


