
Uznesenie č. 12 / 2015 
z 10. marca 2015 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o všetkých vedených súdnych sporoch, v ktorých 
figuruje obec Kvakovce v nasledujúcom zložení:  
 

I. Obec Kvakovce vs. p. Anna Čikotová  
Spisová značka: 11C/5/2014 
Suma: 12.006,- EUR 
Popis: žalobu podala pracovníčka obce, ktorá dostala výpoveď. Dožadovala sa neplatnosti 
výpovede.  
 
Stav: obec prehrala Okresný aj Krajský súd, spor neukončený 

II. Obec Kvakovce vs. p. Vladislav Kolesár 
Spisová značka: 8Co/150/2012 
Suma: 6.000,- EUR s príslušenstvom 
Popis: žalobu podala obec Kvakovce na exstarostu Vladislava Kolesára 
Stav: obec prehrala Okresný aj Krajský súd, podala dovolanie na Najvyšší súd, spor nie je 
ukončený 

 
III. Obec Kvakovce vs. Grund Vranov s.r.o.  

Spisová značka: 7Cb/2/2013 
Suma: 45.430,- EUR s príslušenstvom 
Popis: žalobu podala na obec Kvakovce spoločnosť GRUND Vranov nad Topľou z dôvodu 
údajného nezaplatenia faktúry za vykonané práce na verejnom osvetlení 
Stav: spor neukončený 
  

IV. Obec Kvakovce vs. Prešovská rozvojová agentúra ( skr. PRERAG ) 
Spisová značka: 11Cb/72/2011 
Suma: 6.260,- EUR s príslušenstvom 
Popis: žalobou podalo na obec združenie PRERAG z dôvodu údajného nezaplatenia faktúry zo 
strany obce.  
Stav: spor neukončený 
 

V. Obec Kvakovce vs. ELPROKAN s.r.o.  
Spisová značka: 11Cb/2/2011 
Suma: 12.425,- EUR s príslušenstvom 
Popis: žalobou podala na obec spoločnosť ELPROKAN s.r.o. z dôvodu údajného nezaplatenia 
faktúry vo výške  
Stav: spor neukončený 
 

VI. Obec Kvakovce vs. P. Marek Foľtan 
Spisová značka: 11Cpr/1/2013 
Suma: 489,55,- EUR s príslušenstvom 
Popis: žalobu podal na obec zamestnanec obecnej obchodnej spoločnosti 
Stav: spor pred koncom z dôvodu späťvzatia žaloby zo strany žalujúceho 

 
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce bezodkladne zabezpečiť právnu ochranu obce Kvakovce 
prostredníctvom právneho zástupcu, respektíve viacerých právnych zástupcov vo všetkých súdnych 
sporoch, v ktorých figuruje obec Kvakovce k dnešnému dňu.  
 



Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce zabezpečiť odborne spôsobilú osobu – právnika, 
respektíve advokátsku kanceláriu na poskytovanie právnych služieb pre obec Kvakovce 
prostredníctvom mesačného paušálu.  
 
Hlasovanie:  
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 

 


