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ZÁPISNICA 
z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, 

ktoré sa konalo dňa 30.6.2022 o 06:30 hod. 
v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Domašská č. 97/1. 

Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ 
 
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Ing. René PAVLÍK 
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ 
Marek FOĽTAN 
 
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:  
Mgr. Martina PERHÁČOVÁ – zapisovateľka 
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce    
 
Ospravedlnení:  
Mgr. Martin TABAČKO – z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti   
František TUTKO – z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti   
 
Za zapisovateľa bola starostom určená:  
Mgr. Martina PERHAČOVÁ – pracovníčka OcÚ 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie  
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan KAPRAĽ.  
 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:  
Marek FOĽTAN a Ing. Katarína KARPJAKOVÁ     
 
Predsedajúci uviedol, že návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený 
v pozvánke.  
 
Program:  
3. Záverečný účet Obce Kvakovce za rok 2021 
4. Rôzne 
5. Diskusia  
6. Záver    
 
Keďže neboli návrhy na doplnenie programu, starosta obce dal hlasovať o Návrhu programu 
v predloženom znení.   
 
Hlasovanie č. 1:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Foľtan  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Bod č. 3.: Záverečný účet Obce Kvakovce za rok 2021  
Starosta obce informoval poslancov, že Záverečný účet Obce Kvakovce za rok 2021 spracovala pre 
obec spoločnosť Úradovňa plus s.r.o., ktorý vykonáva účtovné služby pre obec. Požiadal hlavného 
kontrolóra Ing. Jána Tirpáka, aby prezentoval svoje stanovisko k záverečnému účtu.  
 
Ing. Ján TIRPÁK – uviedol, že k hospodáraniu obce výhrady nemá, ale problém vidí v metodike 
účtovnej firmy, lebo zmeny rozpočtu nie sú spracované metodicky správne a preto navrhuje schváliť 
Záverečný účet s výhradou.  
 
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ – rozumie tomu správne, že by sme zmeny rozpočtu mali spracovávať 
v inom účtovnom formáte, ako to robí účtovná firma?  
 
Ing. Ján TIRPÁK – musí byť presne rozpísané, najmä aby poslanci vedeli, lebo účtovná firma si urobí 
tak, aby jej to sedelo, ale metodika nepustí. Účtovníctvo sa rieši až v Poprade, má problém sa niekedy 
dostať k dokladom.  
 
Mgr. Radovan KAPRAĽ – starosta obce uviedol, že on týmto veciam veľmi nerozumie, lebo nie je 
ekonóm. Firma, ktorá vykonáva účtovníctvo je profesionálna spoločnosť, ktorá vzišla z verejného 
obstarávania, účtujú viacero obcí a ponúkla najnižšiu cenu. Do súťaže sa prihlásili len dve spoločnosti, 
je reálne problém nájsť účtovnú firmu, ktorá by vedela a chcela účtovať obec, lebo je to 
komplikovanejšie ako pri firmách.  
 
Keďže k Záverečnému účtu neboli ďalšie pripomienky, starosta obce prečítal Návrh na uznesenie 
v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a jeho stanovisko k Záverečnému 

účtu obce Kvakovce za rok 2021. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Kvakovce za 

rok 2021, ktorý pre obec Kvakovce spracovala spoločnosť Úradovňa plus s.r.o., ktorá vykonáva 

účtovné služby pre obec Kvakovce a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. Záverečný účet tvorí 

prílohu uznesenia.  

 

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce, aby informoval spoločnosť Úradovňa plus s.r.o., ktorá 

vykonáva účtovné služby pre obec Kvakovce o výhrade hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

obce a to takej,  aby rozpočtové opatrenia v zmysle § 14, ods. 4 zákona 583/2004 O rozpočtových 

pravidlách v územnej samospráve pripravovali v presne špecifikovanej podobe jednotlivých položiek 

príjmov a výdavkov s dôvodovou správou. 

 
Hlasovanie č. 2:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Foľtan  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Ing. Ján TIRPÁK – uviedol, že on navrhoval v stanovisku, aby to bolo s výhradou.  
 
Mgr. Radovan KAPRAĽ – uviedol, že on ako kontrolór dal stanovisko, poslanci ho vzali na vedomie, je 
tam aj jeho stanovisko a o jeho výhradách bude informovať účtovnú firmu a treba sa zamyslieť, či 
nebudeme hľadať niekoho nového.  
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Bod č. 4.: Rôzne  
 
A.: Workoutové ihrisko  
Starosta obce informoval poslancov, že obec sa zapojila do výzvy Prešovského samosprávneho kraja 
na Workoutové ihrisko v obci. Budú tam prvky pre šport aj deti. Obec uspela a získala 20 tis. EUR 
dotáciu, celkový ropočet je približne 28 tis. EUR.  
 
Starosta uviedol, že je to pekný príklad, ako sa dá dobre hospodáriť. Ak by počúval kritikov a postavil 
ihrisko z peňazí obce, nikdy by sme už tie peniaze nevideli. Tak ich vieme použiť napríklad na niečo 
iné, načo dotáciu získať nevieme. Obec sa pokúšala získať dotáciu asi tri krát, úspešná bola až teraz, 
preto treba byť trpezlivý.  
 
V súvislosti s ihriskom prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo s chv a ľ u j e podanie žiadosti na workoutové ihrisko v rámci výzvy 
Prešovského samosprávneho kraja v rozsahu a podľa uváženia starostu Obce Kvakovce vrátane 
spolufinancovania.  
 
Hlasovanie č. 3:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Foľtan  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
B.: Komunálne voľby 2022 
Starosta informoval, že boli vyhlásené komunálne voľby na deň 29. Októbra 2022. Povinnosťou obce 
je určiť volebné obvody, počet poslancov a úväzok starostu obce. Poslanci súhlasili, preto prečítal 
Návrh na uznsenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo určuje v zmysle § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby poslancov do orgánov 
samosprávy obce Kvakovce na funkčné obdobie 2022 – 2026 jeden volebný obvod a počet poslancov 
5.  
 
Obecné zastupiteľstvo zároveň určuje plný úväzok pre starostu obce, ak bude chcieť, tak ho zníži.  
 
Hlasovanie č. 4:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Foľtan  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
C.: Súdny zmier p. Mašlej  
Starosta obce informoval, že sa konal súd vo veci odsúpenia od kúpnej zmluvy. Pointa je, že obec 
odpredala p. Mašelejovi a jeho manželke pozemok, avšak následne tam vznikli susedské spory, ktoré 
vyústili až do zásahu polície, lebo auto blokovalo vjazd aj odjazd na ulici. Následne obec odsúpila od 
zmluvy, lebo boli narušené dobré susedské vzťahy. Pán Mašlej a jeho pani manželka s odstúpením 
nesúhlasili, preto zažalovali obec o neplatnosť odstúpenia od zmluvy.  
 
Na súde starosta navrhol, že obec je ochotná stiahnuť odstúpenie od zmluvy, ale musí byť aj garancia 
zo strany p. Mašleja, že nebude dochádzať ďalej k blokovaniu cesty. Normálni ľudia sa dohodnú a nie 
súdia. Sú to žabomyšie vojny, preto je vhodné to takto vyriešiť. Preto starosta obce navrhol 
uznesenie v tomto znení:  
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie súdneho zmieru v súvislosti s odstúpením od Kúpnej 
zmluvy p. Andreja Mašeleja s manž. za predpokladu, že sa p. Mašlej a jeho manželka Marta zaviažu, 
že nebudú blokovať prístupovú komunikáciu k rekreačných chatám a takto usmernia aj svoje 
návštevy.  
 
Hlasovanie č. 5:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Foľtan  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
D.: Súd so spoločnosťou GRUND Vranov s.r.o.  
Starosta informoval, že ho informoval advokát obce, že obec definitívne na Krajskom súde vyhrala 
súd so spoločnosťou Grund Vranov s.r.o.. Je to zdedený súdny spor, ktorý trval asi desať rokov, 
spoločnosť zažalovala obec a chcela okolo 50 tis. EUR. Je to výbroné, že obec tento spor vyhrala.  
 

 
E.: Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022 
Starosta obce informoval, že bol predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý 
polrok 2022 a prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2022.  
 
Hlasovanie č. 6:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Foľtan  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Bod č. 5.: Diskusia  

Neodzneli žiadne príspevky.  

Bod. č. 6.: Záver  
 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Marek FOĽTAN           Ing. Katarína KARPJAKOVÁ                 Mgr. Martina PERHÁČOVÁ                                                                                                 

overovateľ                          overovateľ                    zapisovateľka 


