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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa 10. 

marca 2015 o 9.30 hodine v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, na 
adrese Kvakovce č. 97.  

Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 
 
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Anna JANEVOVÁ 
Ing. František TOMKO 
Juraj ARENDÁŠ 
Ing. Katarína ŠVECOVÁ 
 
Prítomná prvá náhradníčka:  
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ / po zložení sľubu poslankyňa / 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
V poradí 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan Kapraľ.  
 
Za zapisovateľku bola starostom určená:  
p. Anna Čikotová – zamestnankyňa obecného úradu 
 
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:  
Anna Janevová a Ing. Katarína Švecová  
 
Starosta uviedol, že návrh programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke. 
Oznámil, že by chcel program zasadnutia zastupiteľstva doplniť o viaceré body, ktoré následne prečítal:  
 
Program 

1. Otvorenie 
2. Zloženie sľubu poslanca – prvého náhradníka za uvoľnený post poslanca 
3. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva na obdobie 2015 - 2018  
4. Návrh na určenie platu starostu obce, poslancov obce a členov komisií 
5. Návrh na zriadenie komisií a ich rokovacieho poriadku  

 
Doplnené body 

6. Návrh na odvolanie hlavného kontrolóra obce Kvakovce z funkcie 
7. Disponibilné právo pre starostu obce 
8. Informatívna správa o situácii na obecnom úrade po 12.12.2014 
9. Zmluva so spoločnosťou Accept audit na zabezpečenie účtovníctva obce 
10. Audit obce  
11. Správa o zabezpečení zimnej údržby na území obce Kvakovce 
12. Súdne spory v obci Kvakovce  
13. Obecná spoločnosť 
14. Elektronické trhovisko 
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15. Webový portál obce 
16. Digitálny obecný úrad a detašované pracovisko na Domaši 
17. Znalecký posudok na všetku techniku vo vlastníctve obce Kvakovce 
18. Znalecký posudok na pozemky v RO Domaša Dobrá 
19. Pohrebné služby  
20. Zrušenie poplatkov pre občanov obce za použitie domu kultúry a domu smútku  
21. Pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev v obci Kvakovce a prečíslovanie stavieb 
22. Riešenie kritickej situácie s odpadom  
23. Čierne stavby a dodržiavanie územného plánu 
24. Príprava letnej údržby a kosenia na území obce 
 

Posunuté body pôvodného programu 
25. Rôzne 
26. Diskusia 
27. Záver 

 
Keďže neboli žiadne návrhy na doplnenie programu, starosta dal hlasovať o svojom návrhu na zaradenie 
jednotlivých bodov do programu rokovania. Podľa prezenčnej listiny bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné, 
prítomní boli štyria poslanci plus jedna náhradníčka.  
 
Hlasovanie č. 1:  
ZA: Arendáš, Janevová, Švecová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Poznámka: omylom hlasovala aj prvá náhradníčka p. Jakubčáková ešte pred zložením sľubu 
 
Program bol schválený 
 

 
2. Zloženie sľubu poslanca – prvého náhradníka za uvoľnený post poslanca 

Starosta obce bol zvolený aj za poslanca obecného zastupiteľstva aj za starostu obce. Keďže si uplatnil mandát 
starostu, miesto poslanca sa uvoľnilo. Na uvoľnené miesto má nárok slečna Jaroslava Jakubčáková, ktorá je 
prvou náhradníčkou. Starosta obce vyzval slečnu Jakubčákovú, aby zložila sľub tak, že sa podpíše pod text 
sľubu, ktorý znie:  
 
"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, 
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, 
a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia.". 
 
Starosta zablahoželal slečne Jakubčákovej k funkcii poslankyne obecného zastupiteľstva v Kvakovciach. Na 
Ustanovujúcom zasadnutí zložil sľub poslanca aj Ing. František Tomko, avšak kvôli vážnej zlomenine dolnej 
končatiny sa nachádzal v aute pred obecným úradom, kde podpísal sľub poslanca. Aby sa predišlo 
nedorozumeniam, starosta sa opýtal Ing. Františka Tomka, či to bol on, kto dňa 2.1.2015 podpísal sľub 
poslanca, na čo Ing. Tomko odpovedal, že áno. Aby sa predišlo nedorozumeniam, starosta obce požiadal Ing. 
Františka Tomka, aby sa radšej ešte raz podpísal pod text sľubu poslanca, s čím Ing. František Tomko súhlasil 
a opätovne podpísal text sľubu poslanca.  
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3. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva na obdobie 2015 - 2018 

 
Starosta obce v súvislosti s týmto bodom predložil návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach poveruje poslankyňu obecného zastupiteľstva Ing. Katarínu Švecovú 
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
 
Hlasovanie č. 2 
Za: Arendáš, Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie prijaté 
 

 
 
4. Návrh na určenie platu starostu obce, poslancov obce a členov komisií 
 
Starosta obce si navrhol znížiť úväzok starostu obce na 50% a informoval o potrebe schváliť nové Zásady 
odmeňovania v obci Kvakovce, ktorých návrh všetci obdržali v materiáloch. V súvislosti s týmto bodom 
predložil návrh na uznesenie:  
 
A: Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach na návrh starostu obce Mgr. Radovana Kapraľa znižuje „plný úväzok“ 
starostu obce Kvakovce na „polovičný úväzok“ starostu obce s účinnosťou od 1.4.2015.  
B: Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach v súlade so zákonom 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu polovičného úväzku 
schvaľuje mesačný plat starostu obce Mgr. Radovana Kapraľa vo výške: 707,50 EUR v hrubom s účinnosťou od 
1.4.2015.  
C: Obecné zastupiteľstvo ruší všetky doterajšie zásady odmeňovania a odmeňovacie poriadky v obci Kvakovce 
a schvaľuje nové Zásady odmeňovania v obci Kvakovce, ktoré sú účinné od 1.4.2015.  
 
Hlasovanie č. 3 
Za: Arendáš, Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie prijaté 
 
V prílohe zápisnice: Zásady odmeňovania v obci Kvakovce schválené obecným zastupiteľstvom. 
  

 
 
5. Návrh na zriadenie komisií  
 
Starosta obce predniesol návrh, aby bol schválený Rokovací poriadok komisií, ktorý všetci obdržali 
v materiáloch. Zároveň prečítal návrh na členov jednotlivých komisií:  
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Komisia cestovného ruchu: Ing. Martina Timková – predsedníčka, Rastislav Košalko – podpredseda, Ing. 
Katarína Švecová, Anna Janevová, PhDr. Silvia Dvorjaková, Mgr. Milena Trybulová, Ing. Lenka Babinová a Ing. 
Branislav Feriančik.  
 
Komisia majetková: Jarmila Dančová  - predseda, Ing. Ján Onderišin – podpredseda, Juraj Arendáš, Anna 
Janevová, František Tomko, Mgr. Milan Petrík 
 
Komisia urbanizmu, architektúry a krajinotvorby: Ing. Arch. Peter Doričko – predseda, Ing. Branislav Feriančik 
– podpredseda, Ing. Katarína Švecová, Ing. Matúš Doričko.  
 
Starosta navrhol, aby bol zriadená aj Komisia verejného poriadku s tým, že jej členovia by mali byť zvolení 
neskôr. Poslanec obecného zastupiteľstva Juraj Arendáš prejavil záujem pôsobiť aj v Komisii urbanizmu, 
architektúry a krajinotvorby. Starosta ho do tejto komisie doplnil. Keďže neboli žiadne iné návrhy, predložil 
návrh uznesenia v nasledujúcom znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  
A: Rokovací poriadok komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.  
B: Zriaďuje tieto komisie v tomto zložení:  
Komisia cestovného ruchu: Ing. Martina Timková – predsedníčka, Rastislav Košalko – podpredseda, Ing. 
Katarína Švecová, Anna Janevová, PhDr. Silvia Dvorjaková, Mgr. Milena Trybulová, Ing. Lenka Babinová a Ing. 
Branislav Feriančik.  
 
Komisia majetková: Jarmila Dančová  - predseda, Ing. Ján Onderišin – podpredseda, Juraj Arendáš, Anna 
Janevová, František Tomko, Mgr. Milan Petrík 
 
Komisia urbanizmu, architektúry a krajinotvorby: Ing. Arch. Peter Doričko – predseda, Ing. Branislav Feriančik – 
podpredseda, Ing. Katarína Švecová, Ing. Matúš Doričko, Juraj Arendáš.  
 
Hlasovanie č. 4 
Za: Arendáš, Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie prijaté 
 
V prílohe zápisnice: Rokovací poriadok komisií schválený obecným zastupiteľstvom. 
 

 
6. Návrh na odvolanie hlavného kontrolóra obce Kvakovce z funkcie 
 
Starosta obce prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
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.).  
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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 ) 
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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.  
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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 
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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.  

 
V diskusii k návrhu uznesenia odznelo:  
- Poslanec Juraj Arendáš konštatoval,  že hovoril s kontrolórom a podľa neho je v návrhu veľa vecí, ktoré si 

odporujú a opýtal sa, že prečo nedostal pozvánku.  
- Starosta mu odpovedal, že on si svoje s kontrolórom svoje zažil dňa 27, odmietol odpovedať, správa sa 

arogantne, toho človeka starosta považuje za zaujatého, nie je žiadnym prínosom pre obec a je to človek, 
ktorý má za cieľ len škodiť. Starosta obce prezentoval názor, že kontrolóra volia poslanci, ale podľa neho by 
tom mal byť človek kompetentný, mal by byť kontrolórom aj v iných obciach, ktorý upozorní na chybu. 
Jeho arogantné správanie je zaznamenané na videozázname.  

- Poslanec Ing. František Tomko položil rečnícku otázku, či je zamestnanec obce a či má chodiť do práce. 
- Poslankyňa Ing. Katarína Švecová konštatovala, že keď sa bavíme o nestrannosti, tak podľa nej je všetkým 

jasné, že tá nestrannosť tu neexistuje.  
- Starosta obce položil rečnícku otázku, že dňa 2. Januára bolo zasadnutie zastupiteľstva, a opýtal sa, prečo 

na ňom Ing. Malý nebol. Starosta uviedol, že to nie on zvolal zasadnutie, ale to bol dátum daný zákonom. 
- Poslanec Juraj Arendáš konštatoval, že by bolo dobré, keby tu bol.  
- Starosta obce mu odpovedal, že mohol tu byť, ako sú tu ostatní občania. Je to len vec chcenia.  
- Poslankyňa Jaroslava Jakubčáková sa opýtala a otvorila debatu v tom zmysle, prečo nebolo vyplatené 

odstupné Jánovi Ondovčákovi, keď mal na to nárok.  
 
Starosta ukončil debatu s tým, že dal hlasovať o svojom Návrhu na uznesenie na odvolanie hlavného 
kontrolóra Ing.Vladimíra Malého z funkcie hlavného kontrolóra obce Kvakovce:  
 
Hlasovanie č. 5 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko 
Proti: Arendáš 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté, Ing. Vladimír Malý bol odvolaný z funkcie hlavného kontrolóra obce Kvakovce 
 

 
Starosta obce konštatoval, že hlavný kontrolór obce Kvakovce Ing. Vladimír Malý bol odvolaný z funkcie 
hlavného kontrolóra obce Kvakovce. 
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- V súvislosti s odvolaním Ing. František Tomko uviedol, že treba určité veci spraviť, lebo keď budeme 
bojovať voči niekomu stále, čo tu je zamestnanec, a nebude robiť, to nie len tak robiť. Robota sa musí robiť 
normálne aj musí byť obsadenie normálnymi ľuďmi. Nedá sa tak, že budeme robiť si prieky. Treba podľa 
neho normálne robiť a nie intrigy. Ústavný súd sťažnosť zamietol, všetko je právoplatné, tak treba robiť. 
Rozpočet nie je, nič nie je.  

- Juraj Arendáš sa pýtal, prečo nie je od začiatku roka niekto zamestnaný, na čo mu starosta odpovedal, že 
k tomu dôjdeme a vysvetlí všetko v ďalšom bode.  

 
 Starosta navrhol, aby bola vyhlásená nová voľba hlavného kontrolóra, pretože obec potrebuje kontrolóra, 
ktorý bude upozorňovať na chyby a v tejto súvislosti prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:   
 
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach:  
1. vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 29. 04. 2015 
2. poveruje starostu obce Kvakovce zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej 

tabuli, inzerátom v novinách a spôsobom v mieste obvyklým – zverejnením na internetovej stránke obce 
Kvakovce v termíne podľa § 18 a, odst. 2 zákona 369/1990 o obecnom zriadení 

3. schvaľuje spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu 
kontrolóra takto:  
a) voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva v 

Kvakovciach  
b) každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom 

rozsahu 10 minút  
c) kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie  
d) ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, skúsenosť s kontrolnou činnosťou vítaná 
e) Náležitosti písomnej prihlášky:  

- Meno a priezvisko, titul,  
- dátum narodenia, bydlisko a 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  

f) termín ukončenia doručenia prihlášok: do 27. 04. 2015 do 10.00 hod.  
g) Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:  

- písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti odovzdať do určeného termínu 
na Obecný úrad v Kvakovciach, Kvakovce č. 97.  

- pri osobnom odovzdávaní – na Obecný úrad v Kvakovciach 
- Pri odovzdávaní poštou – na adresu: Obec Kvakovce, Kvakovce č. 97, 094 02 Slovenská Kajňa.  
- Obálku je potrebné označiť: Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!  
- Na obálku je vhodné uviesť kontaktné údaje uchádzača 

 
Volebný poriadok je súčasťou navrhovaného uznesenia a súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie č. 6 
Za: Arendáš, Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 
V prílohe zápisnice: Volebný poriadok, ktorý upravuje voľbu kontrolóra 
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7. Disponibilné právo pre starostu obce 

Starosta obce prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje disponibilné právo pre starostu obce vo výške 5 tisíc EUR bez súhlasu obecného 
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo ukladá pracovníkom obce pripraviť Zásady hospodárenia a nakladania 
s obecným majetkom v termíne do 30.6.2015.  
 
- Poslanec Juraj Arendáš konštatoval, že sa mu to vidí veľa.  Dal návrh, aby bolo disponibilné právo starostu 

obce maximálne vo výške 1500,- EUR. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať.  
 
Kto je za, aby bolo disponibilné právo starostu obce vo výške 1500,- EUR bez súhlasu zastupiteľstva? 
 
Hlasovanie č. 7 
Za: Arendáš,   
Proti: Švecová, Jakubčáková, Janevová 
Zdržal sa:  Tomko 
 
Návrh poslanca Arendáša neprešiel.  
 
Starosta obce opätovne prečítal svoj pôvodný návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje disponibilné právo pre starostu obce vo výške 5 tisíc EUR bez súhlasu obecného 
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo ukladá pracovníkom obce pripraviť Zásady hospodárenia a nakladania 
s obecným majetkom v termíne do 30.6.2015.  
 
Hlasovanie č. 8 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko 
Proti: Arendáš 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
8. Informácia o kritickej situácii na obecnom úrade po 12.12.2014 
 
Starosta zhrnul vývoj udalostí, ktoré sa udiali za posledné obdobie. Dňa 12.12.2014 sa dostavil na obecný úrad 
zložiť sľub starostu. Prítomná bola pracovníčka obce p. Perháčová, p. Pačutová, predsedníčka miestnej 
volebnej komisie, viacerí občania a starosta Tutko. Slušne Tutka vyzval, že ide zložiť sľub a zložil sľub. Po zložení 
sľubu starosta vyzval Jána Tutka, aby odovzdal agendu obce, na čo on ušiel z úrad s tým, že ide podať trestné 
oznámenie. Nikto nepočítal s takýmto neštandardným správaním Jána Tutka. Situácia sa vyhodnotila tak, že 
bolo by vhodné počkať, kým príde odovzdať agendu štandardne, ako je tomu v iných obciach.  
Starosta sa rozhodol zapečatiť obecný úrad spolu s p. Pačutovou. Pracovníčka p. Perháčová oznámila, že musí 
odísť, zobrala nejaké papiere. Ktosi jej zavolal, vzala papiere a odišla preč.  
Pracovníčka Pačutová napísala výzvu pre p. Tutka na odovzdanie agendy, aby oznámil, kedy ju odovzdá. Výzvu  
mu starosta zaslal doporučenou zásielkou ešte v ten deň. Vymenili sa zámky, zapečatil sa úrad. Pracovníčka sa 
so starostom dohodla, že sa stretnú v pondelok.  
Pointa je tá, že v pondelok neprišiel nikto okrem pracovníkov chránenej dielne p. Haníka a p. Baranovej. 
Neprišla p. Pačutová, p. Petrová a p. Perháčová.  
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Starosta uviedol, že s p. Petrovou volal osobne v piatok, lebo mal informáciu, že je so synom u lekára 
a korektne jej oznámil, že úrad je zapečatený s tým, aby zbytočne nechodila a tiež sa s ňou dohodol na 
stretnutí v pondelok, s čím ona súhlasila.  
On pondelka, 15.12.2015 nedvíhali telefóny, neodpovedali na smsky, každý deň ich vyzýval a čakal pred 
úradom.  
Starosta ich správanie považuje za hlboko nezodpovedné, neštandardné, drzé. Plat v kancelárii obecného 
úradu sa pohyboval na úrovni 650,- EUR, 800,- EUR a 850,- EUR mesačne. Starosta uviedol, že si myslím, že to 
podľa neho nie sú malé peniaze na to, aby ľudia boli trochu zodpovední a povedali, čo je s nimi a prišli 
odovzdať doklady.  Navyše, keď niektorí chodia do práce pomaly v papučiach.  
Starosta uviedol, že prítomného p. Humeníka, ktorý bol zástupcom starostu prichytil asi v utorok 
s pracovníčkou p. Perháčovou, ktorá naskakovala ku nemu do auta. Vyhotovil si z toho videozáznam, lebo p. 
Perháčová nechcela uviesť, prečo neprišla do práce a vykrikovala, že ho neuznáva.  
Starosta poznamenal, že je to jej úroveň, ale on na ňu ani nekričal, vždy sa normálne rozprávali a keď toto je 
prístup za takéto peniaze, tak je to podľa neho dosť úbohé.  
Chaos nastal podľa starostu aj v tom, že nie len že neboli pracovníčky, ale problémom bolo aj to, že 
nekomunikoval ani p. Tutko a neodpovedal do dnešného dňa na list.  
Problém nastal aj v tom, že sa ozývali viacerí ľudia a pýtali nevyplatenú mzdu, ktorú nevedel vyplatiť, lebo 
neboli žiadne doklady. Uviedol p. Bertovú a p. Baranovú. Starosta nemal prístupy na účty, prístupy do poisťovní 
atď., preto to bol veľký problém.  
Prvý krát bol obecný úrad odomknutý 30. decembra, bola privolaná notárka, ktorá o tom urobila záznam, na 
úrade boli viaceré šanóny bez obsahu, boli len pomenované, ale nemali obsah. Rozsiahla agenda podľa 
usúdenia chýbala. Bolo treba konať, kontaktovali obec z daňového úradu, bolo treba posielať povinné výkazy 
do poisťovní atď. Starosta musel konať a zabezpečil účtovníkov, ktorí sa danej agendy zhostili.  
Starosta uviedol, že podal trestné oznámenie na exstarostu Tutka, na p. Perháčovú, p. Pačutovú a p. Petrovú, 
ktorí neodovzdali agendu. Pracovníčky do dnešného dňa neoznámili obci, prečo neprišli do práce.  
Podľa údajov z výsluchov dané dámy na výsluchu vypovedali, že podali výpovede. Na základe kópií výsluchov 
bol vydaný pokyn právničke, aby im poslala výzvy v súvislosti s ich skončením pracovného pomeru.  
Starosta uviedol, že aj keby podali výpovede, tak im plynula výpovedná lehota a oni nemali prečo neprísť do 
práce. Považuje to za úplný nonsens a komédiu pre celé Slovensko, že to nemá obdobu.  
Dnes je stav taký, že obec má dvoch zamestnancov na chránenej dielni, p. Baranovú a p. Haníka. Na obecnom 
úrade pracuje p. Čikotová, ktorá vykonáva aj inú agendu, ako tú, čo mala pridelenú.  
Starosta verejne poďakoval p. Čikotovej, ale aj p. Haníkovi a p. Baranovej, že sa zachovali seriózne, že 
nesabotovali napríklad kotolňu, kde hrozilo zamrznutie celého systému, keďže nebolo zabezpečené drevo na 
vytápanie obecného úradu.  
Starosta uviedol, že 24.12. sú štandardne Vianoce a preto nechápe, čo robili na obecnom úrade, keď nebolo 
zabezpečené nič, ako keby zima nešla.  
Starosta uviedol, že podľa jeho presvedčenia to mali vymyslené tak, že keby on čakal za zložením sľubu do 
2.1.2015, tak by sa prišlo na obecný úrad, na ktorom by nebolo skoro nič, aj to čo sa našlo je len torzo a chýba 
veľa dokumentov. Pracovníčky by sa tvárili, že oni dali výpovede, nikoho by sme tu nenašli a doma by čakali za 
rozhodnutím Ústavného súdu. Boli nájdené aj rukou písané poznámky, kde bola nakreslená schéma, kedy kto 
príde, kedy súd rozhodne. Našli sa aj rukou písané poznámky v kancelárii p. Tutka, ako to mali celé vymyslené 
a ako to malo celé klapnúť tak, aby v obci vznikol jeden chaos a bordeľ. Podľa starostu sa čakalo za 
rozhodnutím súdu s tým, že Tutko sa vráti a všetko sa zvalí na starostu a nových poslancov. Potom by sa 
vyhovárali niekoľko rokov, že čo všetko sa udialo v obci za ten jeden mesiac.  
Starosta uviedol, že jeho rozhodnutie zložiť sľub 12.12.2014 bolo správne, zaistila sa veľa dokladov, ktoré by na 
obci podľa jeho mienky ináč neostali. Aj to je len torzo, lebo vo veľkom sa z úradu vynášali doklady.  
Starosta poznamenal, že sa nenašli žiadne doklady, čo sa týka evidencie obyvateľstva a toto bude mať podľa 
starostu aj dohru s tým, že p. Pačutová s viacerými dokladmi operovala na vypočutí pred ústavným súdom. 
Starosta konštatoval, že je divné, že na jednej strane pani Pačutová aj na súde tvrdila, že dala výpoveď 
v decembri a na strane druhej disponovala dokladmi, ktoré súvisia s evidenciou obyvateľstva.  
S vyššie uvedeným starosta prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:  
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie od starostu obce ohľadom kritickej situácie na obecnom 
úrade v Kvakovciach po zložení sľubu starostu obce dňa 12.12.2014.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všetky kroky starostu obce, ktoré vykonal odo dňa 12.12.2014 do dnešného 
dňa na zabezpečenie sprevádzkovania činnosti obecného úradu v Kvakovciach a plnenie si zákonných 
povinností obce.  
 
Hlasovanie č. 9 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko 
Proti: Arendáš 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
9. Zmluva so spoločnosťou Accept Audit a consulting s.r.o. na zabezpečenie účtovníctva obce 
 
Starosta informoval o vážnosti situácie, ktorá na obecnom úrade nastala po tom, čo pracovníčky nenastúpili do 
práce a neodovzdali agendu. Bolo navyše medzi sviatkami, ľudia nedostali mzdu, jednoducho bolo treba konať 
tak, aby boli zabezpečené hlavné činnosti. Dňa 30.12. 2014 kontaktoval starostu obce pracovník úradu práce 
s tým, že obec neodovzdala výkazy a že obci prepadnú peniaze za pracovníčky p. Bertovú a p. Baranovú. Bolo 
nevyhnutné to riešiť prostredníctvom kompetentných osôb. Starosta oslovil viaceré osoby, ktoré účtujú, nikto 
však nemal záujem do toho ísť z viacerých dôvodov. Bolo medzi sviatkami, všetky takéto profesie mali 
dovolenky a okrem toho tu bolo stále riziko, že súd zruší voľby a vytvoril by sa opäť právny chaos a s tým 
nechcel mať nikto nič spoločné. No a samozrejme sme nemohli fungovať v nejakom vákuu a tváriť sa, že tu 
problémy neexistujú. Starosta informoval, že bol nútený konať, oslovil tri audítorské firmy, z čoho jednu 
poznal, lebo vykonávala audit po Jánovi Tutkovi v roku 2006 alebo 2007. Zmluva je podpísaná podľa starostu 
tak, že je tam mesačná výpovedná lehota a nie je problém zmluvu vypovedať hneď, ako sa situácia stabilizuje.  
 
Starosta v súvislosti s vyššie uvedeným prečítal návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach zobralo na vedomie kritickú situáciu, ktorá nastala po tom, čo pracovníčky 
obce zodpovedné na jednotlivú agendu obce prestali komunikovať odo dňa 15.12.2014 s vedením obce 
a neodovzdali žiadnu agendu.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie analýzy a východzieho stavu po neodovzdaní účtovnej a mzdovej 
agendy zo strany bývalých pracovníčok a schvaľuje Zmluvu o dielo medzi obcou Kvakovce a spoločnosťou 
Accept Audit & Consulting s.r.o. o zabezpečení účtovných služieb pre obec Kvakovce.  
Obecné zastupiteľstvo odporúča prehodnotiť spoluprácu s uvedenou spoločnosťou v prípade, že sa vyskytne 
výhodnejšia ponuka účtovných služieb  pre obce Kvakovce.  
 
Hlasovanie č. 10 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: Arendáš 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
10. Audit obce 
 
Starosta obce prezentoval názor, že za posledné štyri roky sa vo vedení obce vystriedalo celkovo 6 ľudí a je 
potrebné vykonať hĺbkový audit všetkých záväzkov obce Kvakovce, účtovníctva a zmluvných vzťahov.  
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V tejto súvislosti prečítal tento návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach zobralo na vedomie chaotickú situáciu, v ktorej sa obec Kvakovce ocitla po 
neodovzdaní agendy obce zo strany bývalého starostu obce Jána Tutka.  
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v posledných štyroch rokoch sa vo vedení obce vystriedalo celkovo šesť 
osôb a z uvedeného dôvodu je preto nevyhnutné vykonať hĺbkový audit účtovníctva obce.  
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce a pracovníkom obce prostredníctvom oprávnených osôb 
zabezpečiť transparentný výber dodávateľa na vykonanie hĺbkového auditu v obci Kvakovce za roky 2011 - 
2014.  
 
K tomuto bodu bola diskusia v tomto zmysle:  
- poslanec Juraj Arendáš uviedol, že momentálne je on proti vykonaniu auditu účtovníctva, lebo podľa neho 

treba dostať peniaze do obce a za audit sa minú peniaze. Podľa neho treba vyberať dane, lebo ak je toto 
pravda, čo jemu boli podložené informácie, že je veľký problém s výberom daní, tak je to veľmi zle.  

- starosta sa poslanca Arendáša opýtal, aký je to kanál, aký je to zdroj tých informácií, ktoré on má.  
- Poslanec Arendáš odpovedal, že zdrojom informácií je Čuha, s ktorým sa stretol a ukázal mu papier, on to 

začal riešiť, mal to rozpracované a že keď sú pravdivé informácie, koľko je problémových miest, tak je tam 
veľký problém. Treba dostať podľa neho peniaze prv do obce a keď sa dostanú do obce, tak nech sa páči, 
zrobí sa aj finančný podľa jeho názoru.  

- Zástupkyňa starostu Janevová informovala, že veľa ľudí kontaktuje obec, že žiadne výmery vôbec nedostali.   
- Poslanec Ing. Tomko sa opýtal, čo robili doteraz, že to nedali do poriadku.  
- Starosta obce v súvislosti s vyjadreniami poslanca Arendáša konštatoval, že nechápe jednu vec. Stále tu 

podľa neho chodia nejaké informácie, pán Čuha poberal peniaze a preto nechápe, prečo nebol ani na 
jednom zasadnutí, prečo nepredložil nejakú správu, o ktorú by sa dalo oprieť na papieri. Ale také správy, že 
jedna pani povedala, prečo neprišiel, nepovedal? Podľa starostu pán Čuha operuje niekde z poza bučkov, 
stále sú tu nejaké informácie zaručené, ktoré nie sú nikdy na papieri, všetci o nich hovoria a nikto ich nikdy 
nevidel. Nech sa podpíše, nech to dá na papier a potom sa môžeme baviť.  

- Poslanec Ing. Tomko sa opýtal, koľko môže stať taký audit.  
- Starosta mu na to odpovedal, že sa na to pýtal a že jeden rok auditu sa hýbe cca. od 600 do 800 eur. 

Starosta obce prezentoval názor, že vo výberovej komisii môže byť ktorýkoľvek poslanec obce. Záujem 
o členstvo v komisii prejavil poslanec Juraj Arendáš.  

 
S vyššie uvedeným starosta navrhol nasledovné uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach zobralo na vedomie chaotickú situáciu, v ktorej sa obec Kvakovce ocitla po 
neodovzdaní agendy obce zo strany bývalého starostu obce Jána Tutka.  
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v posledných štyroch rokoch sa vo vedení obce vystriedalo celkovo šesť 
osôb a z uvedeného dôvodu je preto nevyhnutné vykonať hĺbkový audit účtovníctva obce.  
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce a pracovníkom obce prostredníctvom oprávnených osôb 
zabezpečiť transparentný výber dodávateľa na vykonanie hĺbkového auditu v obci Kvakovce za roky 2011 - 
2014. Členom výberovej komisie v prípade, ak to bude možné, bude aj poslanec obecného zastupiteľstva Juraj 
Arendáš.  
 
Hlasovanie č. 11 
Za: Arendáš, Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
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11. Správa o zabezpečení zimnej údržby na území obce Kvakovce 

Starosta obce informoval, v akej situácii sa obec nachádzala v čase, keď prevzal obecný úrad dňa 12.12.2014. 
Obecný úrad podľa informácií, ktoré dostal od pracovníka obce p. Jaroslava Haníka nemal techniku schopnú na 
prevádzku po pozemných komunikáciách podľa cestného zákona. Bolo nevyhnutné okamžite zabezpečiť zimnú 
údržbu, pretože v prípade sneženia by nastal problém. Starosta oslovil Správu a údržbu ciest PSK, urbarníkov, 
p. Nedzbalu, PD Kvakovce, p. Ragana, ktorý bol ochotný pomôcť len v prípade kalamity. SaÚC PSK nemala 
záujem z dôvodu ich interných predpisov a ponuka zaslaná z ich strany obci bola nevýhodná. Následne som 
oslovil p. Jozefa Gavuru, ktorého mu odporučil p. Durkaj. Zrobila sa mapa zimnej údržby, obec sa rozdelila na 
dve varianty. Varianta A bola obec, Varianta B bola Domaša Dobrá. Ponúknutá cena bola podľa starostu 
najlepšia pre obec. Starosta zdôraznil, že takéto veci sa štandardne zabezpečujú v septembri. Okrem toho bola 
objednaná posypová soľ v objeme 3 ton. Evidenciu soli robí pracovníčka obce p. Ľudmila Baranová.  
 
V súvislosti s týmto bodom starosta navrhol toto uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach zobralo na vedomie správu o zabezpečení zimnej údržby na územní obce 
Kvakovce v zimnej sezóne 2014/2015.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvolený postup starostu obce ako aj Zmluvu na zabezpečenie zimnej údržby na 
území obce Kvakovce medzi obcou Kvakovce a p. Jozefom Gavurom.  
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce a pracovníkom obce prostredníctvom oprávnených osôb 
zabezpečiť transparentný výber dodávateľa na vykonanie zimnej údržby na území obce Kvakovce 
v dostatočnom predstihu pred zimnou sezónou 2015/2016. Najlepšie v mesiaci september 2015.  
 
K návrhu uznesenia odznelo:  
- Poslanec Juraj Arendáš uviedol, že to treba zabezpečiť z vlastných zdrojov a nech sa to rieši tak, ako to bolo 

po ostatné roky.  
- Starosta obce uviedol, že to takto fungovať nemôže, ako to fungovalo. Aj pracovník chránenej dielne má 

presne vymedzené, čo má robiť. On si nevezme na seba to, že ho pošle na traktore, ktorý nie je poistený, 
nemá havarijnú poistku a ani inú poistku, stane sa nehoda a kto potom bude niesť zodpovednosť?  

 
Hlasovanie č. 12 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: Arendáš 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
12. Súdne spory v obci Kvakovce 
 
Starosta obce informoval všetky súdne spory, ktoré sú vedené obcou Kvakovce. Prečítal návrh uznesenia 
v tomto znení:  
 
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.  
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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 č. 13 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
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13. Obecná spoločnosť 
 
Starosta obce informoval o tom, že obec Kvakovce vlastní podľa výpisu z obchodného registra jednu obchodnú 
spoločnosť. Je tu nedodržané uznesenie z roku 2011, kde vtedajšie obecné zastupiteľstvo uložilo vtedajšiemu 
zastupujúcemu starostovi obce p. Dupaľovi aby vykonal zmeny v tejto obchodnej spoločnosti. Do dnešného 
dňa zmena nebola vykonaná a neurobili to ani jeho nástupcovia. Táto spoločnosť je vo vákuu. Starosta navrhol 
túto spoločnosť zlikvidovať. V tejto súvislosti navrhol toto uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce bezodkladne vymenovať  konateľa do obchodnej spoločnosti, 
v ktorej má 100%nú majetkovú účasť obec Kvakovce.  
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce zabezpečiť analýzu stavu v obecnej obchodnej spoločnosti 
a vykonať všetky nevyhnutné úkony vedúce k jej likvidácii a následnému výmazu z obchodného registra.  
 
Hlasovanie č. 14 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
14. Elektronické trhovisko 
 
Starosta obce informoval poslancov o povinnosti pre obec vykonávať obstarania tovarov a služieb bežne 
dostupných na trhu od 1. 3. 2015 prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému. V tejto súvislosti 
navrhol nasledujúce uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach zobralo na vedomie správu starostu obce o  zaregistrovaní obce Kvakovce 
v Elektronickom kontraktačnom systému nazývanom elektronické trhovisko. 
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce zabezpečiť výber jednej, respektíve viacerých právnických, alebo 
fyzických osôb oprávnených uskutočňovať a organizovať všetky verejné obstarávania v obci Kvakovce vrátane 
odbornej a technickej podpory pri využívaní elektronického trhoviska zo strany obce Kvakovce. 
 
Hlasovanie č. 15 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
15. Webový portál obce 
 
Starosta obce informoval, že po tom, čo bývalé pracovníčky odmietli komunikovať a nenastúpili do práce, 
okrem iného neodovzdali heslá na mail, ani prístup na webový portál obce. Bolo nevyhnutné situáciu riešiť, 
preto bola uzatvorená dohoda s predsedníčkou Združenia chatárov a rekreantov Domaše Mgr. Zuzanou 
Župinovou na využívanie časti stránky domasacity.sk. V tejto súvislosti starosta obce navrhol nasledovné 
uznesenie:  
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Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach zobralo na vedomie správu starostu obce o presmerovaní a archivácii 
stránky www.kvakovce.eu a jej presmerovaní na portál www.domasacity.sk , ktorý je vo vlastníctve Združenia 
chatárov a rekreantov Domaše.  
K presmerovaniu došlo z dôvodu, že zo strany bývalého vedenia obce neboli odovzdané prístupy do e-mailových 
schránok ani na webový portál obce www.kvakovce.eu.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dohodu o bezplatnom využívaní priestoru na doméne 
www.domasacity.sk/sk/obec so Združením chatárov a rekreantov Domaše v zastúpení Mgr. Zuzana Župinová – 
predsedníčka s tým, že obec bude využívať podstránku stránky www.domasacity.sk vyčlenenú obec na adrese 
www.domasacity.sk/sk/obec. Doména www.kvakovce.eu bude presmerovaná na túto podstránku.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje redizajn podstránky www.domasacity.sk/sk/obec pre potreby obce Kvakovce.   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu a umiestnenie webovej kamery do rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  
 
K návrhu uznesenia v diskusii odznelo 
- Poslanec Arendáš navrhol, aby obec mala vlastnú stránku.  
- Poslankyňa Ing. Švecová konštatovala, že žiaľ sme v situácii, v akej sme. Keď sa urobí redizajn, tak sa 

k tomu vieme vrátiť.  
- Starosta navrhol, aby sa hlasovalo o jeho návrhu uznesenia s tým, že potom, keď sa to všetko urobí sa 

bude môcť každý vyjadriť k dizajnu atď.  
 
Hlasovanie č. 15 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: Arendáš 
 
Unesenie bolo prijaté 
 

 
16.  Digitálny obecný úrad a detašované pracovisko na Domaši 
 
Starosta informoval, že sa urobila analýza východiskového stavu. Obec účtovala v dvoch softvéroch. Ifosof 
a Urbis. Množstvo položiek bolo nezaúčtovaných. Napríklad nový Urbis bol skoro úplne prázdny. Správca 
systému konštatoval, že tam je práce na tri mesiace pre dve osoby na plný úväzok, na preklopenie údajov.  
 
Starosta informoval o informačnom systéme od spoločnosti A.V.I.S, volá sa to digitálna kancelária a digitálny 
obecný úrad. V skratke informoval o tom, ako systém funguje. Zároveň informoval, že ukončil spoluprácu 
s Urbisom a Ifosoftom. V tejto súvislosti navrhol uznesenie v nasledujúcom znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach schvaľuje Zmluvu so spoločnosťou SWAN a.s. na využívanie digitálneho 
obecného úradu prostredníctvom cloudového riešenia.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytvorenie detašovaného pracoviska obecného úradu v rekreačnej oblasti 
Domaša Dobrá. Rozsah agendy, miesto detašovaného pracoviska a úradné hodiny detašovaného pracoviska 
určí starosta obce.  
 
Hlasovanie č. 16 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko,  
Proti: Arendáš 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 

http://www.kvakovce.eu/
http://www.domasacity.sk/
http://www.kvakovce.eu/
http://www.domasacity.sk/sk/obec
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http://www.kvakovce.eu/
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17.  Znalecký posudok na všetku techniku vo vlastníctve obce Kvakovce 

Starosta informoval o žalostnom  stave auto techniky vo vlastníctve obce Kvakovce. Začal sa o to zaujímať 
v momente, keď prišla faktúra na prenájom skladu na družstve vo výške asi 900,- EUR ročne. Skladujeme roky 
autá a techniku, ktorú roky nevyužívame. Máme autá, ktoré tri roky nikde neboli, niektoré sa používajú raz 
ročne. Podľa jeho názoru je to hlboko neekonomické.  Aby sa dalo tejto techniky zbaviť, je potrebné vyhotoviť 
znalecký posudok. Následne ak bude posudok, zasadne zastupiteľstvo a vyhodnotí, či bude verejná súťaž, 
dražba, alebo či sa to predá, alebo nepredá. Na to, aby sa to vedelo posúdiť je potrebné mať znalecký posudok.  
Treba to vyhodnotiť a čo sa dá speňažiť, treba speňažiť a zamyslieť sa nad tým, či nekúpiť automobil na lízing, 
na ktorý nebude potrebné vodičský preukaz rozšírený, ale bude stačiť základný sk. B. Automobil, ktorý bude 
mať možno 7 miest, nejaký valník s vyklápačom, možno aj z bazáru, ktorý bude mať nízku spotrebu, havarijnú 
poistku, zákonnú poistku, budú si ho vedieť občania požičať za určitý poplatok napríklad pri rekonštrukcii 
domu, ale to je na samostatný bod. V tejto súvislosti starosta prečítal nasledujúce unesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach schvaľuje vyhotovenie znaleckého posudku na všetku automobilovú 
a s tým súvisiacu techniku vo vlastníctve obce Kvakovce  v počte celkovo 18 kusov.  
 
K návrhu uznesenia v diskusii odznelo:  
- Poslanec Arendáš poznamenal, aby sa nerobil posudok na niečo, čo sa nemôže predť.  
- Ing. František Tomko uviedol, že by rád videl karty týchto vozidiel a porovnal si, aký výkon bol z tej 

techniky.  
- Starosta uviedol, že znaleckým posudkom nič nepoškodíme a bude k tomu samostatné zastupiteľstvo. Dal 

hlasovať o svojom návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie č. 17 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
18. Znalecký posudok na pozemky v RO Domaša Dobrá 

Starosta informoval, že obec sa dostala do nepríjemnej situácie, nakoľko bývalé obecné zastupiteľstvo 
odsúhlasilo odpredaj pozemku rodine Moscariových, ktorý dodnes nemajú ani pozemok a ani peniaze. 
Prítomný bývalý zástupca starostu p. Humeník o tom veľmi dobre vie. Kataster poslal obci list, že prerušuje 
vklad do katastra s tým, kým obec nepredloží doklady o tom, kedy to bolo uverejnené, znalecký posudok 
a podobne. Tieto veci nesplnil ani exstarosta Tutko, ani jeho zástupca, ani kontrolór, jednoducho predalo sa to 
v rozpore so zákonom a je tu problém. Starosta to vidí tak, že obec bude musieť vrátiť peniaze a urobiť to ešte 
raz. Týka sa to aj ostatných chatárov, ktorí si budú chcieť dokúpiť pozemok v budúcnosti. Preto je dobré mať 
jeden znalecký posudok a obec nebude musieť vyhotovovať znalecký posudok ku každému dokupu. V tejto 
súvislosti starosta navrhol nasledujúce uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach berie na vedomie informácie od starostu obce o nezákonných predajoch 
obecného majetku zo strany bývalého vedenia obce Kvakovce a o zastavení vkladu zo strany Okresného úradu 
vo Vranove nad Topľou – Katastrálneho odboru z dôvodu nezákonnosti predaja obecného majetku.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhotovenie univerzálnych znaleckých posudkov na pozemky v rekreačnej 
oblasti Domaša Dobrá, aby mohlo dochádzať k odpredaju obecného majetku v súlade so zákonom.   
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce zabezpečiť znalecké posudky na pozemky v rekreačnej oblasti 
Domaša Dobrá.  
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Hlasovanie č. 17 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: Arendáš 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
19. Pohrebné služby 
 
Starosta informoval o vzniknutej situácii so zabezpečením pohrebu v dňoch po 6. januári 2015. Systém kopania 
hrobov bol zlý, riešil to prostredníctvom živnosti. Uviedol, že štát platí obci podielovú daň na každého občana 
približne vo výške 150,- EUR a podľa starostu obec môže pre nebožtíka urobiť aspoň toľko, že mu vykope hrob, 
keď už za neho peniaze dostane. V tejto súvislosti predniesol návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach schvaľuje vyhotovenie Prevádzkového poriadku pohrebiska a vykonanie 
pasportizácie hrobov na území obce Kvakovce prostredníctvom oprávnenej osoby.  
Obecné zastupiteľstvo ruší doterajší systém kopania hrobov prostredníctvom poradovníka občanov.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykopávanie a zasypávanie hrobov pre nebohých občanov obce Kvakovce na 
náklady obce Kvakovce.  
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce uskutočniť transparentný výber osoby – dodávateľa, ktorá bude 
zabezpečovať vykopávanie hrobov v obci Kvakovce podľa potreby.  
 
Hlasovanie č. 18 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: Arendáš 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
20. Zrušenie poplatkov pre občanov 
 
Starosta uviedol, že sa ušetrili peniaze na troch pracovníčkach, nezamestnávame poradcu a preto si môžeme 
dovoliť poskytovať občanom niektoré služby bezplatne. V tejto súvislosti starosta navrhol nasledujúce 
uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach ruší všetky doterajšie poplatky pre občanov obce Kvakovce za používanie 
Domu smútku, Domu kultúry a Obecného rozhlasu.  
Všetky tieto vyššie uvedené priestory a služby budú poskytované občanom obce Kvakovce v prípade potreby 
bezplatne.  Obecný úrad má právo odmietnuť poskytnutie priestorov a služieb pre občanov obce v prípade, že 
existuje vážne podozrenie zo zneužívania dobromyseľnosti obce. O každom odmietnutí poskytnutia priestorov 
a služieb občanom zo strany obecného úradu musí vykonaný zápis a o takomto rozhodnutí musí byť 
informované obecné zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí.  
 
Hlasovanie č. 19 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté 



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach 

10. marca 2015 

 

Strana 20 z 25 
 

21. Pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev v obci Kvakovce a prečíslovanie stavieb 

Starosta informoval o problémoch duplicitného číslovania domov a chát, ale aj problémy s privolaním rýchlej 
zdravotníckej pomoci a podobne. Je nevyhnutné to riešiť, bude k tomu samostatné zastupiteľstvo.  
Poslanec Ing. Tomko navrhol, aby bola k tomu komisia, aby boli správne a spisovne pomenované ulice. 
Starosta v tejto súvislosti prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach v snahe skvalitniť orientáciu bezpečnostných a záchranných zložiek na 
území obce Kvakovce schvaľuje objednanie mapových a iných podkladov, vykonanie všetkých potrebných 
úkonov zo strany obecného úradu v Kvakovciach na zabezpečenie:  

- pomenovania ulíc a verejných priestranstiev na území obce Kvakovce 
- pridelenia orientačných čísiel na území obce Kvakovce 
- označenia ulíc a verejných priestranstiev  

Obecné zastupiteľstvo Ukladá starostovi obce v primeranom termíne predložiť Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia, ktoré by riešilo pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev na území obce Kvakovce vrátane 
rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. O spracovaní VZN bude vytvorená komisia na pripomienkovanie VZN a každý 
poslanec do tejto komisie navrhne maximálne dvoch zástupcov. Z komisie sa vytvorí zápis, ktorý bude 
podkladom pre rokovanie obecného zastupiteľstva.  
 
Hlasovanie č. 20 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
22. Riešenie kritickej situácie s odpadom  

Starosta informoval o narastajúcej intenzite vývozu odpadu. Do veľkoobjemových kontajnerov sa 
nekontrolovane vozí odpad z okolitých dedín. Je potrebné to riešiť, ale nedá sa vypovedať zmluva bez 
alternatívy. Preto v tejto súvislosti predniesol návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach berie na vedomie informácie od starostu obce a neúmernom náraste 
odpadov vo veľkoobjemových kontajtneroch v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce a pracovníkom obce hľadať riešenia na efektívnejšie využívanie, 
spracovanie a odvoz odpadov v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá a návrhmi v termíne do konca roka 2015.  
 
Hlasovanie č. 21 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
23.  Dodržiavanie hranice zastavaného územia obce 

Starosta informoval o nelegálnej výstavbe za hranicou zastavaného územia obce Kvakovce pod hotelom 
Bogárka. V tejto súvislosti navrhol uznesenie v nasledujúcom znení:  
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o vzniknutej situácii s nelegálnou výstavbou 
v zátoke v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá pod Garden hotelom Domaša, kde v mesiaci december prebiehala 
načierno výstavba bez potrebných povolení a v rozpore s platným územným plánom obce Kvakovce.  
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že územný plán obce Kvakovce je platný a každá stavba postavená za 
hranicou zastavaného územia obce musí byť odstránená.  
 
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce a pracovníkom obecného úradu použiť všetky zákonom 
dostupné prostriedky na zabezpečenie dodržiavania hranice zastavaného územia obce, ktoré je vymedzené 
v platnom územnom pláne obce Kvakovce s cieľom ochrániť verejný záujem.  
Obecné zastupiteľstvo zároveň ukladá obecnému úradu, právnemu zástupcovi obce a starostovi obce pripraviť 
právne kroky pre prípad, že sa bude pokračovať v nepovolenej výstavbe za hranicou zastavaného územia obce 
vymedzenej v územnom pláne obce Kvakovce v zátoke na Dobrej.  
 
Hlasovanie č. 22 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
24. Príprava letnej údržby a kosenia na území obce 

Starosta obce informoval, že v jeho pláne je zabezpečiť kosenie podobnou formou, ako bola zabezpečená 
zimná údržba. Vyhlási sa súťaž, každý sa bude môcť prihlásiť, ten kto dá najlepšiu ponuku, ten kosí. Každý bude 
vedieť, koľko kosenie stojí. V tejto súvislosti predniesol návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach súhlasí s prípravou zabezpečenia kosenia verejných plôch a verejných 
priestranstiev na území obce Kvakovce prostredníctvom externého dodávateľa.  
Obecné zastupiteľstva ukladá pracovníkom obce a starostovi obce pripraviť transparentnú súťaž na výber 
dodávateľa na zabezpečenie kosenia na území obce Kvakovce.  
 
Hlasovanie č. 23 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko, 
Proti: Arendáš 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
25. Rôzne 
 
A.  
Starosta informoval o tom, že dňa 5.1.2015 bol obci Kvakovce zo strany Jána Ondovčáka doručený Návrh na 
vydanie platobného rozkazu ohľadom nevyplatenia odstupného. Uzatvoril s ním dohodu o vyplatení 
odstupného a predniesol návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o hroziacom súdnom spore ohľadom nevyplatenia 
odstupného bývalému starostovi obce Jánovi Ondovčákovi. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie 
odstupného exstarostovi obce Jánovi Ondovčákovi. 
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Hlasovanie č. 24 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
B:  
Starosta informoval, že pracovníčky obce p. Perháčová, p. Pačutová a p. Petrová odo dňa 15.12.2014 
nenastúpili do práce. Bolo na nich podané trestné oznámenie, kde pri výsluchu všetky tri zhodne tvrdili, že 
podali výpoveď k 31.12.2014. Na základe týchto ich svedeckých výpovedí pred vyšetrovateľom na výsluchu 
som splnomocnil advokátku, aby im zaslala výzvy. Do dnešného dňa nebola odovzdaná pokladňa, Ján Tutko 
vybral po voľbách v hotovosti sumu vo výške 3900,- EUR a potom ešte cez cca. tisíc eur. Starosta zrušil 
pokladňu zatiaľ, kým sa veci neodovzdajú. V tejto súvislosti starosta prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o výzvach pre bývalé pracovníčky obce p. Ruženu Pačutovú, 
p. Martinu Perháčovú a p. Vladimíru Petrovú, ktoré od 15.12.2014 nenastúpili do práce a s vedením obce 
nekomunikovali.  
 
Hlasovanie č. 25 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
C:  
Starosta informoval o nefunkčnom verejnom osvetlení v obci aj na Domaši, kde bola porucha vrátane 
skratovania. Predložil návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapnutie verejného osvetlenia na Domaši a opravu verejného osvetlenia v obci, 
vrátane rekreačnej oblasti Domaša Dobrá, kde z dôvodu poškodenia elektrických súčastí hrozilo ohrozenie 
zdravia obyvateľstva.  
 
Hlasovanie č. 26 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko,  
Proti: 0 
Zdržal sa: Arendáš 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
D:  
Starosta informoval o rokovaní s riaditeľom SVP š.p. v Košiciach, ktorého sa zúčastnil aj Mgr. Milan Petrík ako 
podpredseda združenia chatárov a rekreantov Domaše. Riaditeľovi Ing. Romanovi Ivančovi bolo tlmočených 
niekoľko požiadaviek, a to:  
- Prenájom pozemkov v rekreačnej oblasti za účelom čistenia 
- Prenájom potoka v obci za účelom škárovania brehov 
- Vyčistenie mŕtveho ramena Domaše v zátoke na Dobrej 
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- Sfunkčnenie pontónového prístavu, ktorý sa nachádza na priehrade 
- Oprava cesty na korune hrádze za účelom chodníka pre in-line korčuliarov 
- Exkurzie pre verejnosť do útrob priehrady 
- Stabilizácia vodnej hladiny Domaše v čase výteru rýb 
- Využívanie vpustu do vody na priehrade pre jachtársku verejnosť 
 
Starosta v tejto súvislosti predložil tento návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o žiadosti na spoluprácu adresovanú riaditeľovi SVP š.p. na 
území obce Kvakovce.  
 
Hlasovanie č. 27 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
E:  
Starosta informoval, že na území obce pôsobí viacero dôchodcovských organizácií. Stojí za pokus tieto 
organizácie zjednotiť do jednej organizácie. V tejto súvislosti oslovil p. Milana Reicha, ktorý je ochotný pokúsiť 
sa osloviť dôchodcov a vytvoriť združenie dôchodcov. V tejto súvislosti navrhol uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce poveruje p. Milana Reicha prípravou združenia pre dôchodcov na území 
obce Kvakovce v spolupráci s ním vybranými dôchodcami.  
 
Hlasovanie č. 28 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko,  
Proti: 0 
Zdržal sa: Arendáš 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
 F:  
Starosta informoval o pozvánke na urbársku schôdzu Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva 
Dubník, Dubiná, Hanka. V tejto súvislosti navrhol toto uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby obec Kvakovce zastupovali na tejto schôdzi predsedníčka a podpredseda 
Komisie majetkovej.  
 
Hlasovanie č. 29 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
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G:  
Starosta informoval o veciach po bývalej materskej škôlke v obci Kvakovce a navrhol uznesenie v nasledujúcom 
znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s ponúknutím vecí po bývalej materskej škôlke materskej škôlke v Slovenskej 
Kajni a následne občanom obce formou darovania. Jedná sa o hračky, skrinky, postieľky atď.  
 
Hlasovanie č. 30 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko,  
Proti: 0 
Zdržal sa: Arendáš 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
H:  
Starosta informoval o žiadosti VSE a.s., kde chatár p. Haňo si chce zrealizovať elektrickú prípojku k chate 
a potrebuje na to vecné bremeno, kvôli tomu, že elektrické vedenie prechádza po časti pozemku, ktorý je vo 
vlastníctve obce Kvakovce.  
Poslanec Ing. František Tomko navrhol, aby bola daná podmienka, že pozemok bude uvedený do pôvodného 
stavu. Starosta predložil návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 
medzi obcou Kvakovce a Východoslovenskou distribučnou a.s. na parcele 1811/1 ostatné plochy za účelom 
zriadenia elektrickej prípojky za podmienok, že bude pozemok uvedený do pôvodného stavu tak, aby 
neobmedzoval ostatných chatárov a občanov.  
 
Hlasovanie č. 31 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
I:  
Starosta informoval o možnosti získať dotáciu z ministerstva financií SR. Požiadal zastupiteľstvo, aby ho 
splnomocnilo na podanie žiadosti o dotáciu.  Predložil návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na Ministerstvo financií z výnosu lotérií a hier na 
investičnú činnosť v obci Kvakovce podľa posúdenia starostu obce.  
 
Hlasovanie č. 32 
Za: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
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J:  
Poslanec Juraj Arendáš požiadal, aby bol schválený plán zasadnutí obecného zastupiteľstva. Starosta obce 
uviedol, že sa tomu nebráni, ale jedná vec je mať plán a druhá vec je, že je veľmi veľa vecí, ktoré treba za 
pochodu riešiť a preto navrhol, aby sa to vyriešilo na jeseň.  
Poslanec Arendáš navrhol, aby bol čas zasadnutia zastupiteľstva konzultovaný s poslancami obce.  
 

 
26. Diskusia 
 
- p. Front:  poukazoval na separovaný zber v obci Kvakovce.  
- p. Berta: navrhol, aby v obci ostala aspoň vetrieska a traktory 
 
 

 
 
27. Záver 
 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna ČIKOTOVÁ   Anna JANEVOVÁ  Ing. Katarína ŠVECOVÁ 

 zapisovateľ       overovateľka                       overovateľka 


