Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach
12. septembra 2019

ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce,
ktoré sa konalo dňa 12.9.2019 o 16.30 hod.
v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Domašská č. 97/1.

Predsedajúci:
Mgr. Radovan KAPRAĽ
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:
Marek FOĽTAN
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ
František TUTKO
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:
Anna ČIKOTOVÁ - zapisovateľka
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór
Ing. František TOMKO
Mgr. Martin TABAČKO
Matúš ONDOVČÁK
Ospravedlnení:
ROKOVANIE
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan KAPRAĽ.
Za zapisovateľa bola starostom určená:
Anna ČIKOTOVÁ – pracovníčka OcÚ
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ a Marek FOĽTAN
Predsedajúci uviedol, že návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený
v pozvánke.
Program:
3. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny
4. Schválenie podania žiadosti o dotáciu pre obec Kvakovce
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver
Keďže neboli návrhy na doplnenie programu, starosta obce dal hlasovať o Návrhu programu
v predloženom znení.
Hlasovanie č. 1:
ZA: Foľtan, Karpjaková, Tutko
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program bol schválený
Starosta obce uviedol, že na zasadnutie bol pozvaný prvý náhradník za p. Jána Čikota, ktorý sa na
júnovom zasadnutí vzdal postu poslanca obce Kvakovce. Prvým náhradníkom je podľa výsledku volieb
Mgr. Martin Tabačko, ktorého starosta obce privítal na zasadnutí. Na zasadnutie bol pozvaný aj druhý
náhradník na funkciu poslanca obce Ing. František Tomko, ktorý by mal byť náhradníkom za Matúša
Ondovčáka, ktorý sa taktiež vzdal funkcie poslanca obce.
Starosta obce udelil slovo p. Matúšovi Ondovčákovi, aby obecnému zastupiteľstvu vysvetlil dôvody
vzdania sa mandátu.
Matúš Ondovčák uviedol, že sa zamestnal v obci Kvakovce a plánuje pracovať ako kapitán výletnej
lode, v súčasnosti prebieha jeho prax, aby mohol podstúpiť skúšky. Zákon nedovoľuje, aby pôsobil aj
ako poslanec obce aj ako zamestnanec obce, preto sa rozhodol vzdať funkcie poslanca k 6.8.2019.
Poslanci aj prítomní zobrali informáciu od p. Matúša Ondovčáka na vedomie. Starosta obce
poďakoval p. Matúšovi Ondovčákovi za doterajšiu spoluprácu a zaželal mu, aby čo najskôr urobil
skúšky na kapitána výletnej lode a najazdil veľa šťastných míľ po Domaši.
Následne starosta obce požiadal prítomných náhradníkov, aby prečítali zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva 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."
Prvý náhradník Mgr. Martin Tabačko, ktorý je náhradníkom za p. Jána Čikota a druhý náhradník Ing.
František Tomko, ktorý je náhradníkom za p. Matúša Ondovčáka prečítali zákonom predpísaný sľub
a pod text sľubu sa podpísali.
Starosta obce zaželal novým poslancom obce veľa úspechov pri uplatňovaní mandátu poslanca
obecného zastupiteľstva.

Bod č. 3: Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny
Starosta obce informoval obecného zastupiteľstvo o aktivitách obce počas letnej turistickej sezóny.
Poslanci obce v spolupráci s Miestnym spolkom červeného kríža zorganizovali v mesiaci jún Jánske
dni v obci a pálenie Jánskej vatry. Starosta obce poďakoval poslancom obce aj spolku červeného kríža
za celú organizáciu a vyjadril presvedčenie, že v tom budú pokračovať aj na budúci rok.
V mesiaci júl a august obec spoluorganizovala viacero podujatí na Domaši. Podieľala sa na
organizačnom zabezpečení cyklistického podujatia Okolo Domaše, organizačne a materiálnotechnicky podporila Diaľkové plávanie, Veľkú cenu Domaše v paddleboardoch, organizačne obec
pomáhala pri festivale Hip hop žije východ. V mesiaci september sa uskutočnilo cyklistické podujatie
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STD Tour Domaša. Poslednou letnou akciou bude odpustová slávnosť Sv. Františka a stretnutie
rodákov na Dobrej.
Počas leta obec sprevádzkovala výletnú loď, zabezpečila miesto na jej kotvenie, predaj vstupeniek,
zabezpečila softvér, webovú stránku, odborne spôsobilú posádku.
Obec zorganizovala slávnostný krst lode pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského, predsedu
vlády SR Petra Pellegriniho. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil arcibiskup mons. Bernard Bober,
predseda vlády SR Peter Pellegrini a mnohí vzácni hostia. V programe vystúpil Filip Jančík
s orchestrom, Rusín Čendéš Orchestra a detský spevácky zbor Ozvena. Program vyvrcholil
ohňostrojom.
Počas leta sa podarilo spustiť prvý krát výber parkovného v rekreačnej oblasti, ktoré významnou
mierou pokrylo náklady na vývoz odpadu a údržbu verejných priestranstiev.
Starosta obce zhodnotil sezónu ako úspešnú a keďže medzi poslancami neboli žiadne pripomienky,
prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce berie na vedomie informáciu ohľadom letnej turistickej sezóny a
s c h v a ľ u j e postup vedenia obce Kvakovce v súvislosti s prípravou a zabezpečením letnej turistickej
sezóny 2019.
Hlasovanie č. 2:
ZA: Tomko, Tabačko, Foľtan, Karpjaková, Tutko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 4.: Schválenie podania žiadosti o dotáciu pre obec Kvakovce
Starosta obce informoval poslancov obce o aktuálnych výzvach, do ktorých by sa mohla obec zapojiť.
Prezentoval svoju predstavu a uviedol, že podľa jeho názoru je potrebné zúčastniť sa týchto výziev.
Poslanci obce súhlasili s navrhovaným postupom, preto starosta obce prečítal Návrhy na uznesenie
v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo Schvaľuje podanie žiadostí o dotáciu v rámci v Výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:
7.2 Podpora na investície do vytváranie, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
Predmet podania žiadosti bude v rozsahu a podľa uváženia pracovníkov obecného úradu, starostu
obce resp. zástupkyne starostu obce.
Hlasovanie č. 3:
ZA: Tomko, Tabačko, Foľtan, Karpjaková, Tutko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Schvaľuje podanie žiadostí o dotáciu z Akčného plánu v rozsahu a podľa
uváženia pracovníkov obecného úradu, starostu obce resp. zástupkyne starostu obce.
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Hlasovanie č. 4:
ZA: Tomko, Tabačko, Foľtan, Karpjaková, Tutko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 5.: Rôzne
A: Plán kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór obce Ing. Ján Tirpák predstavil Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
druhý polrok 2019. Keďže medzi poslancami bol všeobecný súhlas, preto starosta obce prečítal Návrh
na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Kvakovce na
druhý polrok 2019. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie č. 5:
ZA: Tomko, Tabačko, Foľtan, Karpjaková, Tutko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B: Úprava rozpočtu obce na rok 2019
Starosta obce informoval, že podľa spoločnosti, ktorá spracováva účtovníctvo pre obec Kvakovce je
potrebné v rozpočte zohľadniť všetky príjmy a výdavky obce, nakoľko obec získala viaceré dotácie
a príspevky. Hlavný kontrolór Ing. Tirpák uviedol, že v tejto oblasti komunikuje s účtovnou
spoločnosťou a dozerá na celý proces. Keďže poslanci súhlasili s navrhovanými zmenami, starosta
obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu 2019 vykonanú rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z., podľa návrhu spoločnosti Úradovňa
plus s.r.o., ktorá vykonáva účtovné služby pre obec Kvakovce tak, aby boli zohľadnené všetky príjmy
a výdavky obce Kvakovce v roku 2019 vrátane poskytnutých dotácií.
Hlasovanie č. 6:
ZA: Tomko, Tabačko, Foľtan, Karpjaková, Tutko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
C: Upozornenie prokurátora
Starosta obce informoval poslancov o Upozornení prokurátora na to, že obec Kvakovce nemá VZN
o vylepovaní volebných plagátov. Túto vec už zastupiteľstvo riešilo, avšak nebolo to formálne správne
a preto navrhol riešenie. Poslanci s navrhovaným postupom súhlasili a preto starosta obce prečítal
Návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Vranov nad
Topľou proti tomu, že obec Kvakovce nemá schválené Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje
vylepovanie volebných plagátov na území obce Kvakovce. Obecného zastupiteľstvo v spolupráci
s obecným úradom pripraví Návrh VZN, ktoré by upravovalo vylepovanie volebných plagátov na
území obce Kvakovce a po jeho príprave o ňom bude rokovať.
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Hlasovanie č. 7:
ZA: Tomko, Tabačko, Foľtan, Karpjaková, Tutko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 7.: Diskusia
V diskusii starosta obce informoval o postupe práce na rekonštrukcii Kultúrneho domu, kde sú všetky
doklady na kontrole v Bratislave. Tiež informoval o tom, že konečne sa podarilo obstarať kompostéry,
ktoré by po kontrole zo strany Ministerstva životného prostredia mali byť distribuované občanom
a chatárom.

Bod č. 8.: Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.

Ing. Katarín KARPJAKOVÁ
overovateľ

Marek FOĽTAN
overovateľ
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Anna ČIKOTOVÁ
zapisovateľka

