
Uznesenie č. 5 / 2015 
z 10. marca 2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce odvoláva hlavného kontrolóra Ing. Vladimíra Malého z funkcie 
hlavného kontrolóra v obci Kvakovce z nasledujúcich dôvodov:  
 
Podľa ustanovení §18a, ods. 9, písm. a) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení môže obecné 
zastupiteľstvo odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak opakovane, alebo zvlášť hrubým spôsobom 
poruší povinnosti zamestnanca, alebo vedúceho zamestnanca (zákon 552/2003 Z.z.).  
 
Podľa ustanovení uvedených v § 8 ods. 2 písm. a) zákona 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom 
záujme zamestnanec nesmie vykonávať činnosť, ktorou by sa významnou mierou znižovala jeho 
dôstojnosť vo vzťahu k vykonávanej funkcii alebo by sa ohrozovala jeho nestrannosť.  
 
Dôvod č. 1:  
(Podľa §18a, ods. 9 písm. a) zák. NR SR 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení s odvolávkou na 
ustanovenie §8, ods. 2, písm. a) zák. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme ) 
 
Opakovaná vulgárnosť a arogantnosť voči občanom obce zo strany hlavného kontrolóra obce 
Kvakovce 
 
A: Ing. Vladimír Malý v roku 2014 vulgárnym spôsobom slovne zaútočil na občana obce Kvakovce 
počas a po skončení zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach v priestoroch zasadačky 
obecného úradu v Kvakovciach na adrese Kvakovce č. 97. Následne na daného občana fyzicky zaútočil 
a vulgárne mu nadával. Celý incident je zachytený na legálnom videozázname a bol zverejnený na 
verejnosti, čo znižuje dôstojnosť a vážnosť nie len vedúceho zamestnanca, ale aj obce Kvakovce ako 
verejnej inštitúcie.  
 
B: Ing. Vladimír Malý arogantným spôsobom na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kvakovciach 
odpovedal dôchodcovi a dlhoročnému chatárovi p. Milanovi Reichovi na jeho otázky súvisiace 
s fungovaním a hospodárením obce Kvakovce. Ing. Vladimír Malý odpovedal v tom zmysle, že si 
dôchodca môže zavolať na pomoc aj televíziu CNN.  
 
Vulgárne, primitívne a arogantné správanie sa Ing. Vladimíra Malého voči občanom obce Kvakovce 
a najmä dôchodcom sa stáva pravidlom. Množia sa sťažnosti občanov a širokej verejnosti na jeho 
nedôstojné správanie sa. Fyzický útok Ing. Vladimíra Malého na občana obce po skončení rokovania 
obecného zastupiteľstva v priestoroch zasadačky obecného úradu v Kvakovciach je vyvrcholením jeho 
neprispôsobivého správania sa, čo významnou mierou znižuje jeho dôstojnosť a vážnosť vo vzťahu 
k vykonávanej funkcii.  
 
Dôvod č. 2  
Zaujatosť a ohrozenie nestrannosti Ing. Vladimíra Malého  
(Podľa §18a, ods. 9 písm. a) zák. NR SR 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení s odvolávkou na 
ustanovenie §8, ods. 2 písm. a) zák. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme ) 
 
Dňa 2. Januára 2015 bol zo strany hlavného kontrolóra Ing. Vladimíra Malého doručený obci 
Kvakovce e-mail v nasledujúcom znení:  
 

„Ja si počkám na rozhodnutie Ústavného súdu a potom sa budete zodpovedať za svoje činy“. 
 



Okrem e-mailového vyhrážania existujú svedecké výpovede viacerých občanov obce, ktorí osobne 
potvrdia osobnú angažovanosť Ing. Vladimíra Malého proti súčasnému vedeniu obce a poslancom 
obecného zastupiteľstva ( rozdávanie nepravdivých letákov po obci ).  
 
Hlavný kontrolór obce má byť nestranný a má sa zdržať všetkých činností, ktoré by ohrozovali jeho 
nestrannosť. Jeho vulgárne a arogantné správanie sa voči občanom obce, ale aj voči poslancom 
obecného zastupiteľstva a starostovi obce ohrozuje nestrannosť pri vykonávaní funkcie hlavného 
kontrolóra.  
 
Dôvod č. 3 
Spochybnenie nestrannosti a nezávislosti hlavného kontrolóra Ing. Vladimíra Malého 
(Podľa §18a, ods. 9 písm. a) zák. NR SR 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení s odvolávkou na 
ustanovenie §8, ods. 2, písm. a) zák. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme ) 
 
Dňa 6.9.2013 Ing. Vladimír Malý na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kvakovciach predniesol 
Čiastkovú správu hlavného kontrolóra v súvislosti s výstavbou verejného osvetlenia v rekreačnej 
oblasti Domaša Dobrá.  
 
V počítači na obecnom úrade v Kvakovciach sa našla elektronická stopa o tom, že Čiastková správa 
hlavného kontrolóra Ing. Vladimíra Malého, prednesená na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva 
dňa 6. 9. 2013 bola podľa údajov v dokumente vytvorená na počítači pána Čuhu, a to dňa 4. 9. 2013 
o 15.40 hodine.  
 
Identickú správu, ktorá bola podľa elektronických údajov v dokumente vytvorená na počítači pána 
Čuhu čítal Ing. Vladimír Malý na zasadnutí obecného zastupiteľstva, o čom je aj videozáznam.  
 
Po prečítaní tejto správy bola následne v roku 2013 podaná žaloba na obec Kvakovce zo strany 
spoločnosti GRUND Vranov N. T. s.r.o., v ktorej sa spoločnosť domáha zaplatenia sumy vo výške 
45.430,-EUR s príslušenstvom za výstavbu verejného osvetlenia. Obci bol v tejto súvislosti v decembri 
2013 doručený platobný rozkaz z Okresného súdu vo Vranove nad Topľou, voči čomu obec Kvakovce 
podala odpor. Súdny spor do dnešného dňa nie je ukončený.  
 
Starosta obce požiadal dňa 27.2.2015 hlavného kontrolóra Ing. Vladimíra Malého, aby vysvetlil 
okolnosti vzniku jeho Čiastkovej správy, na čo hlavný kontrolór odpovedal, že na túto otázku nebude 
odpovedať. Treba uviesť, že od prednesenia Čiastkovej správy v obecnom zastupiteľstve dňa 6. 9. 
2013 nebola predložená obecnému zastupiteľstvu žiadna iná správa v tejto súvislosti.  
 
Z vyššie uvedeného dôvodu existuje závažné podozrenie hraničiace takmer s istotou, že túto Čiastkovú 
správu čítanú v obecnom zastupiteľstve nevytvoril hlavný kontrolór Ing. Vladimír Malý, ale niekto iný, 
čím je ohrozená nezávislosť a nestrannosť vedúceho zamestnanca obce (§8, ods. 2, písm. a)  zák. 
552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme.) 
 
Dôvod č. 4  
A: Porušovanie pracovnej disciplíny 
 (§ 18a, ods. 9, písm. a) zák. NR SR 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení) 
 
Ing. Vladimír Malý sa neprihlásil svojmu zamestnávateľovi od 12. 12. 2014, nedvíhal telefóny, na jeho 
domácej adrese sa pri osobnej návšteve nenachádzal.  
 
Prvý kontakt so zamestnávateľom zo strany hlavného kontrolóra Ing. Malého bol dňa  2. 1. 2015 
prostredníctvom e-mailu v ktorom starostovi obce oznámil nasledovné:  
 



„v prvom rade vám oznamujem, že v súčasnej dobe čerpám dovolenku, ktorú som nevyčerpal za rok 
2014“ 

 
Ing. Vladimír Malý neoznámil starostovi obce, koľko dní dovolenky čerpal, do kedy plánuje dovolenku 
čerpať, obecný úrad sa s ním snažil skontaktovať, no neúspešne.  
 
Prvý krát odo dňa 12. 12. 2014 Ing. Vladimír Malý nastúpil do práce dňa 25.2.2015. Pracovníčka obce 
p. Anna Čikotová mu oznámila, že má vyčlenenú samostatnú kanceláriu na jeho prácu, kde je prístup 
na internet. Zdržal sa v práci približne hodinu a odišiel.  
 
Dňa 26.2.2015 nastúpil Ing. Malý do práce o 7.30 hodine, kde odmietol pracovať v kancelárii, ktorá 
mu bola vyčlenená a sadol si na stoličku starostu obce s odôvodnením, že on bude sedieť na tejto 
stoličke, lebo mu ju pridelil starosta Ján Tutko. Pracovníčka obce p. Čikotová a zástupkyňa starostu 
obce p. Janevová ho slušne vyzvali, aby išiel do svojej kancelárie, nakoľko miesto, v ktorom sedel bolo 
miesto starostu obce. Ing. Malý asi po 50 minútach odišiel z práce bez udania dôvodu.  
 
Dňa 27.2.2015 prišiel Ing. Malý do práce o 7.30 hodine s tým, že sa zdržal približne 20 minút a po 
rozhovore so starostom obce bez udania dôvodu odišiel.  
 
Odo dňa 27.2.2015 Ing. Malý neprišiel opätovne do práce, dňa 3. 3. oznámil e-mailom obecnému 
úradu v Kvakovciach:  
 

Plánovanu následnu kontrolu nahlásenu na 5.3. zo zdravotných dôvodov presuvam na 16.3.2015 
 
Zamestnávateľovi nedoručil PNku a pracovníkom obce sa s ním nepodarilo telefonicky skontaktovať. 
 
Jeho oznámenie zo dňa 2.1.2015, že čerpá nevyčerpanú dovolenku  je právne irelevantné. Čerpanie 
dovolenky určuje zamestnávateľ, dovolenkový lístok musí mať podpísaný oprávnenou osobou – 
starostom obce. 
 
Postup pri čerpaní dovolenky upravuje Zákonník práce v § 111. Čerpanie dovolenky určuje 
zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim 
súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla 
vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy 
zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi 
čerpanie    aspoň štyroch týždňov    dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu 
čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca. 
 
Za náklade vyššie uvedeného hlavný kontrolór Ing. Vladimír Malý dlhodobo a opakovane závažným 
spôsobom porušuje pracovnú disciplínu a má neospravedlnenú neúčasť v práci.  
 
B: Nesprístupnenie výsledkov kontrol 
( porušenie ustanovení §18f, ods. 4 zák. NR SR 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení ) 
 
Hlavný kontrolór Ing. Vladimír Malý odmietol dňa 27.2.2015 starostovi obce bezodkladne odpovedať 
na viaceré otázky týkajúce sa jeho kontrolnej činnosti a hospodárenia obce Kvakovce. Na dožadovanie 
sa viacerých informácií Ing. Vladimír Malý odpovedal len, že „nebudem odpovedať“. Odmietol 
bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol, čo je v rozpore s ustanovením §18f, ods. 4 zákona NR SR 
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.  
 
Dôvod č. 5 
Nepredloženie správy obecnému zastupiteľstvu o kontrolnej činnosti 



(§18f, ods. 1 písme. e) zákona NR SR 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení) 
 
Podľa §18f, ods. 1 písme. e) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení „Hlavný kontrolór predkladá 
obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí 
kalendárneho roku.  
 
Do dnešného dňa nebola sprístupnená žiadna Správa o kontrolnej činnosti, čo je v rozpore so 
zákonom.  
 
Dôvod č. 6 – iné dôvody 
Porušovanie povinností zo strany hlavného kontrolóra Ing. Vladimría Malého a neplnenie si 
dostatočne jeho povinností ako vedúceho zamestnanca mali za následok porušovanie zákonov zo 
strany starostu obce Jána Tutka. Na tieto skutočnosti bol Ing. Vladimír Malý niekoľko krát opakovane 
upozornený občanmi obce Kvakovce a na tieto upozornenia nijako nereagoval.   
 
a) Obec Kvakovce dňa 16.10.2014 odpredala nehnuteľný majetok – pozemok v rozpore so zákonom 

o majetku obcí a Okresný úrad vo Vranove nad Topľou – Katastrálny odbor pozastavil vklad do 
katastra nehnuteľností. Jedná sa o Uznesenie č. 43/2014, kde občania – kupujúci poctivo zaplatili 
obci Kvakovce za pozemok okolo svojej chaty a do dnešného dňa nemajú ani pozemok a ani 
peniaze. Obecné zastupiteľstvo má zato, že zanedbanie povinností zo strany obce mal hlavný 
kontrolór obce vysledovať. 

b) Obec Kvakovce nevyúčtovala schválenú dotáciu na organizáciu cyklistického podujatia Okolo 
Domaše Prešovskému samosprávnemu kraju, o čom bola obec Kvakovce informovaná 
prostredníctvom listu z PSK dňa 3.12.2014. Obecné zastupiteľstvo má zato, že zanedbanie 
povinností zo strany obce mal hlavný kontrolór obce vysledovať.  

c) Ing. Vladimír Malý sa do dnešného dňa nevyjadril k správe z vykonanej kontroly Úradu pre verejné 
obstarávanie na stavbe „Kanalizácia a ČOV v obci Kvakovce“, pričom správa odhalila viaceré 
závažné pochybenia.  

d) Ing. Vladimír Malý na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.1.2014 prečítal stanovisko, podľa 
ktorého bývalý starosta Ján Ondovčák nemal nárok na vyplatenie odstupného vo výške 3 platov. 
Obecné zastupiteľstvo stanovisko hlavného kontrolóra akceptovalo a neschválilo vyplatenie 
odstupného Jánovi Ondovčákovi.  
 
Stanovisko hlavného kontrolóra prezentované na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 
30.1.2014 bolo v rozpore so zákonom a obci Kvakovce hrozil ďalší súdny spor. Obci Kvakovce bol 
zo strany Jána Ondovčáka dňa 5. 1. 2015 doručený Návrh na vydanie platobného rozkazu 
v súvislosti s nevyplatením odstupného, na ktoré mal zákonný nárok.  

 
Hlasovanie: 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko 
Proti: Arendáš 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté, Ing. Vladimír Malý bol odvolaný z funkcie hlavného kontrolóra obce 
Kvakovce 

 


