
Obec Kvakovce,  Obecný úrad Kvakovce,  094 02,  Kvakovce 88,  
okr. Vranov nad Topľou 

 

 

 

 

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 24.02.2012 o 18.00 hod. 

zasadačke OcÚ v Kvakovciach 

 

 

 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Kvakovce  

Ján Ondovčák.   

 

Prítomní:  

Jozef Danč, Jaroslav Dupaľ, Viktor Humeník, Ján Tutko, Zdenko 

Magnus 

Neprítomný:    0 

Zapisovateľ:   Viera Puškášová 

Overovatelia:  Jaroslav Dupaľ, Viktor Humeník         

 

 

PROGRAM: 

 

l.  Úvod 

2.  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a volebného poriadku 

3.  Schválenie oficiálnej stránky obce Kvakovce 

4.  Záver 

 

Hlasovanie za program: 5 za 

 

 

BOD 2 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a volebného poriadku 

 

 

Uznesením  číslo 8/2012 zo dňa 25.01.2012 obecné zastupiteľstvo 

odvolalo Mgr. Radovana Kapráľa z funkcie hlavného kontrolóra 

obce Kvakovce.  

Obecné zastupiteľstvo z tohto dôvodu vyhlasuje nové voľby na 

hlavného kontrolóra obce Kvakovce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach  

 

 

 

a/ vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 

13.04.2012 

b/ poveruje starostu obce Kvakovce zverejniť vyhlásenie dňa  

konania voľby na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým – 

zverejnením na internetovej stránke obce Kvakovce v termíne 

podľa § 18 a, odst. 2 zákona o obecnom zriadení 

c/ schvaľuje spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra 

a náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu kontrolóra takto: 

1/ voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním 

poslancov obecného zastupiteľstva v Kvakovciach 

2/ Každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom 

zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu 10 minút 

3/ kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne stredoškolské 

vzdelanie 

4/ Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť 

5/ Náležitosti písomnej prihlášky: 

Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko 

Kontaktný údaj 

Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby 

v obecnom zastupiteľstve podľa zákona číslo 428/2002 Z.z. 

o ochrane osobných údajov 

- Údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

- Kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní 

6/ termín ukončenia doručenia prihlášok : do 29.03.2012 do 

16,00 hod. 

7/ Miesto spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku 

spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti odovzdať do 

určeného termínu na Obecný úrad v Kvakovciach, Kvakovce 88. Pri 

osobnom odovzdávaní – do podateľne Obecného úradu 

v Kvakovciach, pri odovzdávaní poštou – na adresu: 

Starosta obce Kvakovce, Kvakovce 88, 094 02 Slovenská Kajňa. 

Obálku je potrebné označiť: 

Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ! 

Volebný poriadok je súčasťou navrhovaného uznesenia a súčasťou 

zápisnice.  

 

 

Hlasovanie: 4 ZA 

 

 

 

 

Obec Kvakovce potrebuje zriadiť obecnú webovú stránku. Zákon ukladá povinnosť 

zverejňovať určité doklady kvôli informovanosti občanov.  



Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zabezpečením obecnej webovej stránky. 

 

 

Dupaľ Jaroslav 

Zriadenie stránky má svoje pravidlá. Musí tam byť osoba poverená zo strany obce, ktorá bude 

zodpovedať za obsah a vkladanie materiálov. 

Takisto obecná stránka nemá v žiadnom prípade slúžiť na vybíjanie si nenávisti, nálad a 

vášní.  

Musí mať určitú formu, dizajn, obsah.  

Určite tam majú byť základné údaje ako hospodárenie obce, investičné akcie obce, veci , 

ktoré obec posúvajú vpred. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zabezpečením obecnej webovej stránky. 

Hlasovanie: 4 za , l neprítomný 

 

P. Milan  Reich mal záujem o podanie diskusného príspevku.  

 

Starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo o hlasovanie k prípustnosti bodu diskusia, 

nakoľko v poslednom období sme boli svedkami   nie diskusií , ale vojen, ktoré vyvolávala 

verejnosť.   

Pokiaľ sú to informácie k bodom, ku ktorým sa zasadá  -  sú nápomocné, ale sú neprípustné  

ak ide o odvádzanie pozornosti od hlavných problémov obce  a burcovanie nepokojov a  

vášní.  

 

Starosta dal hlasovať za bod/ Diskusia. 

Hlasovanie: 4 za, l neprítomný 

  

DISKUSIA  

Reich Milan 

Je potrebné poveriť p. starostu obce, aby do určitého termínu zriadil webovú stránku obce 

Kvakovce.  

Som za to, aby tam bol plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev. 

Občan by sa tam mal dozvedieť aj o plánoch investičných akcií, aby nielen občania, ale aj 

chatári boli informovaní  o zásadných veciach.  

 

Kapráľ Radovan 

Obec je vlastníkom stránky. Boli tam  až doteraz zverejňované informácie pre občanov. 

Chcem to dať do zápisu, že obec zverejňovala  doteraz  na tejto stránke  informačné údaje .  

 

Dupaľ Jaroslav 

Netreba zavádzať občanov, p. Kapráľ presmeroval sám stránku na domasacity. Chceme to 

všetko očistiť, aby nedochádzalo ku všelijakým polemikám. Doteraz to bolo Kocúrkovo. 

Nebolo to ošetrené dostatočným spôsobom.  

Osobne som pýtal kódy prístupu kvakovce.eu  od p. Kolesára, ktorý odmietol odovzdať, že 

ide o jeho súkromnú stránku, je o tom urobený aj záznam.  

 

Ondovčák Ján 



Nakoľko každý súhlasí s tým, aby bola zriadená stránka obce Kvakovce celej veci a  posunu 

vpred to len pomôže . 

 

 

 

Kvakovce,24.02.2012 

  
Zapísal: 

Puškášová Viera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Dupaľ    Ján Ondovčák         Viktor Humeník 

Poslanec OZ       starosta obce            poslanec OZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.02.2012 
 

 

schvaľuje 
__________________________________________________________________________________________ 

 

UZNESENIE 6/2012 

a/ vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 

13.04.2012 

b/ poveruje starostu obce Kvakovce zverejniť vyhlásenie dňa  

konania voľby na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým – 

zverejnením na internetovej stránke obce Kvakovce v termíne 

podľa § 18 a, odst. 2 zákona o obecnom zriadení 

c/ schvaľuje spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra 

a náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu kontrolóra takto: 

1/ voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním 

poslancov obecného zastupiteľstva v Kvakovciach 

2/ Každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom 

zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu 10 minút 

3/ kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne stredoškolské 

vzdelanie 

4/ Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť 

5/ Náležitosti písomnej prihlášky: 

Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko 

Kontaktný údaj 

Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby 

v obecnom zastupiteľstve podľa zákona číslo 428/2002 Z.z. 

o ochrane osobných údajov 

- Údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

- Kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní 

6/ termín ukončenia doručenia prihlášok : do 29.03.2012 do 

16,00 hod. 

7/ Miesto spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku 

spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti odovzdať do 

určeného termínu na Obecný úrad v Kvakovciach, Kvakovce 88. Pri 

osobnom odovzdávaní – do podateľne Obecného úradu 

v Kvakovciach, pri odovzdávaní poštou – na adresu: 

Starosta obce Kvakovce, Kvakovce 88, 094 02 Slovenská Kajňa. 

Obálku je potrebné označiť: 

Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ! 

Volebný poriadok je súčasťou navrhovaného uznesenia a súčasťou 

zápisnice.  

         Ján Ondovčák 

         starosta obce 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE 7/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zabezpečením 

obecnej webovej stránky. 

Hlasovanie: 4 za , l neprítomný 

 

     

 

 

        Ján Ondovčák 

        starosta obce    

 


