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ZÁPISNICA 
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, 

ktoré sa konalo dňa 13.6.2019 o 17.00 hod. 
v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Domašská č. 97/1. 

 
Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ 
 
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Matúš ONDOVČÁK 
Marek FOĽTAN 
Ján ČIKOT 
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ 
František TUTKO 
 
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:  
Mgr. Martina PERHÁČOVÁ 
Mgr. Julian JANEV 
Mgr. Ján KOVALÍK 
Bc. Beáta KOVALÍKOVÁ 
Mária HUMENÍKOVÁ 
 
Ospravedlnení:  
Ing. Ján TIRPÁK – z rodinného dôvodu - promócie 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan KAPRAĽ.  
 
Za zapisovateľa bola starostom určená:  
Mgr. Martina PERHÁČOVÁ – pracovníčka OcÚ 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:  
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ a Matúš ONDOVČÁK  
 
Predsedajúci uviedol, že návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený 
v pozvánke.  
 
Program:  
3. Majetkové prevody ako prípad hodný osobitného zreteľa (doriešenie 2 prípadov) 
4. Príprava letnej turistickej sezóny 
5. Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2018 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 
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Keďže boli návrhy len v rámci bodu rôzne a na doplnenie programu neboli žiadne návrhy, starosta 
obce dal hlasovať o Návrhu programu v predloženom znení.   
 
Hlasovanie č. 1:  
ZA: Ondovčák, Foľtan, Čikot, Karpjaková, Tutko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Program bol schválený 

 
Poslanec Ján Čikot požiadal o slovo hneď v úvode a oznámil, že sa rozhodol vzdať sa funkcie poslanca 
obecného zastupiteľstva. Starosta obce mu poďakoval za vykonanú prácu a zaželal mu veľa úspechov 
v osobnom živote. Na jeho miesto nastúpi náhradník.  
 

 
Bod č. 3: Majetkové prevody ako prípad hodný osobitného zreteľa (doriešenie 2 prípadov) 
 
Starosta obce informoval o nedoriešených prípadoch odpredaja pozemkov, ktoré riešili na predošlom 
zastupiteľstve a schválili ich ako zámer na odpredaj pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Voči týmto predajom neboli žiadne námietky, preto bol všeobecný súhlas s odpredajom, prečítal 
Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje predaj obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a číslo parcely.  

 

Odpredaj sa týka parcely, ktorá je vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom parcela sa nachádza 

v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o odpredaj: 

parc. KN/C č. 46/4 o výmere 2.319 m2 – záhrada  

 

Ulica: Jarková 

 
Žiadateľovi: 

Ladislav Humeník, Trepská č. 496, 093 01  Vranov nad Topľou 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola znížená na základe žiadosti a ponuky kupujúceho na 1,078 EUR /m2.  
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Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Predmetný pozemok bol ponúkaný vo verejnej obchodnej súťaži, inzeroval sa v miestnej tlači a nikto 

o neho dodnes neprejavil záujem a obec má s jeho údržbou iba náklady a p. Ladislav Humeník 

s uvedenou záhradou priamo susedí a užíva ju.  

 
Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Odpredaj sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa nachádzajú 

v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o odpredaj: 

novovytvorenej parcely reg. CKN č. 1978/133 o výmere 56 m2 a novovytvorenej parcely reg. CKN č. 

1987/32 o výmere 169 m2, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 45332746-11/2019,  ktorý 

vyhotovil Ing. František Haník.   

 

Ulica: Vodárenská 

 
Žiadateľovi: 

Ing. Danica Adamčíková, Dilongova 12, 080 01  Prešov 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia predmetný pozemok dlhodobo užívajú, starajú sa o neho, pričom 

prevod na inú osobu ako na žiadateľov by bol neúčelný. Týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý 

skutkový stav so stavom právnym.  

 
Hlasovanie č. 2:  
ZA: Ondovčák, Foľtan, Karpjaková, Tutko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Bod č. 4.: Príprava letnej turistickej sezóny 
  
A: Osobitné prevádzkové časy 
Starosta informoval poslancov o príprave na letnú turistickú sezónu a pripravovaných akciách. Je 
potrebné schváliť osobitný prevádzkový čas pre prevádzkovateľov. Keďže návrhov je viac a poslanci 
súhlasili s navrhovanými časmi, starosta prečítal Návrhy na uznesenie naraz, ale každý bude mať 
samostatné uznesenie.  
 
Návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uskutočnením cyklistického podujatia Okolo Domaše 2019 a schvaľuje 
osobitný prevádzkový čas pre organizátora tohto podujatia - Občianske združenie BIKE TEAM 
VRANOV. Podujatie sa uskutoční v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá, na Dobranskej ulici v priestoroch 
rekreačného zariadenia Dobranská zátoka, ale aj v kempingu Dobrá v sobotu, dňa 6. Júla 2019. 
  
Otváracie hodiny pre prevádzky a ambulantný predaj v rámci areálu RZ Dobranská zátoka a 
autokempingu sú povolené v dňoch od 6. do 7. Júla NON STOP. Zároveň sa udeľuje povolenie na 
reprodukovanú hudbu v rámci areálu RZ Dobranská zátoka a kempingu Dobrá pre organizátora 
cyklopodujatia OKOLO DOMAŠE takto:   
 
v sobotu, 6.7. do 24.00 a následne s prechodom na nedeľu, 7.7. do 1.30 hodiny.  
 
Ostatné organizačné podmienky, ako sú bezpečnostné opatrenia, množstvo a umiestnenie sociálnych 
zariadení, požiadavky na vývoz TKO a iné podrobnosti určí obecný úrad. 
 
Návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uskutočnením kultúrnospoločenského a športového podujatia HIP 
HOP ŽIJE VÝCHOD 2019 a schvaľuje osobitný prevádzkový čas pre organizátora tohto podujatia, 
spoločnosť HIP HOP FEST s.r.o., ako aj pre Máriu Palušovú z RZ Dobranská zátoka. Podujatie sa 
uskutoční v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá, na Dobranskej ulici v priestoroch rekreačného 
zariadenia Dobranská zátoka.  
 
Otváracie hodiny pre prevádzky a ambulantný predaj v rámci areálu RZ Dobranská zátoka sú 
povolené v dňoch od 2.8 do 4.8.2019 NON STOP. Zároveň sa udeľuje povolenie na reprodukovanú 
hudbu v rámci areálu RZ Dobranská zátoka pre organizátora podujatia takto:  
 v piatok, 2.8. do 24.00 hodiny a následne s prechodom na sobotu, 3.8. do 02.00  hodiny 
v sobotu, 3.8. do 24.00 hodiny a následne s prechodom na nedeľu, 4. 8. do 2.30 hodiny  
 
Ostatné organizačné podmienky, ako sú bezpečnostné opatrenia, množstvo a umiestnenie sociálnych 
zariadení, požiadavky na vývoz TKO a iné podrobnosti určí obecný úrad. 
 
Návrh na uznesenie:  
Pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov 
a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Kvakovce rieši Všeobecne záväzné nariadenie č. 
2/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce 

 
Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v reštauračných prevádzkach 
prispôsobí činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po uplynutí prevádzkového času. 
Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto článku môže obecné 
zastupiteľstvo určiť konkrétnej prevádzke na základe odôvodnenej žiadosti podnikateľa.  
 



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach 

13. jún 2019 

 

Strana 5 z 10 
 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a schvaľuje Osobitný prevádzkový čas pre prevádzku 
„Bufet u SISI“, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Silvia Polačková takto:  
 
Otváracie hodiny – denne od 8.00 hodiny do 24.00 hodiny 
Prevádzka letnej terasy sa povoľuje do 24.00 hodiny. Na terase sa povoľuje výlučne živá hudba 
najneskôr do 24.00 hodiny nočnej na obdobie do konca roka 2019. Živá a ani iná reprodukovaná 
hudba po 22.00 hodine sa nepovoľuje v dňoch 2.8.,3.8,4.8.2019, zároveň sa v týchto dňoch povoľuje 
prevádzka NON STOP.  
 
Návrh na uznesenie:  
Pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov 
a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Kvakovce rieši Všeobecne záväzné nariadenie č. 
2/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce 

 
Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v reštauračných prevádzkach 
prispôsobí činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po uplynutí prevádzkového času. 
Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto článku môže obecné 
zastupiteľstvo určiť konkrétnej prevádzke na základe odôvodnenej žiadosti podnikateľa.  
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a schvaľuje Osobitný prevádzkový čas pre prevádzku 
„Reštaurácia Sofia“, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Sofia s.r.o. takto:  
Otváracie hodiny – denne od 8.00 hodiny do 24.00 hodiny 
Prevádzka letnej terasy sa povoľuje do 24.00 hodiny. Na terase sa povoľuje výlučne živá hudba 
najneskôr do 24.00 hodiny nočnej na obdobie do konca roka 2019. Živá a ani iná reprodukovaná 
hudba po 22.00 hodine sa nepovoľuje v dňoch 2.8., 3.8, 4.8.2019, zároveň sa v týchto dňoch povoľuje 
prevádzka NON STOP.  
V dňoch od 26. 27. a 28 júla sa povoľuje reprodukovaná hudba do 01. Hodiny z dôvodu organizácie 
živej hudby.  
 
Hlasovanie č. 3:  
ZA: Ondovčák, Foľtan, Karpjaková, Tutko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. Osobitné prevádzkové časy boli schválené.  

 
B: Zabezpečenie občerstvenia na výletnej lodi 
Starosta obce v súvislosti s obstaraním výletnej lode na Domašu starosta obce informoval poslancov, 
že je potrebné riešiť aj prevádzku občerstvenia na lodi. Keďže sa ešte presne nevie, kedy loď dorazí 
a ako to bude všetko fungovať, je potrebné sa na to pripraviť. Najtransparentnejšia forma je verejná 
súťaž. Obec oslovila právnika, ktorý pripravil Návrh verejnej obchodnej súťaže aj s podmienkami, 
pričom kritériom na vyhodnotenie VOS bude obci ponúknuté % z tržieb na lodi.  
 
Keďže medzi poslancami obecného zastupiteľstva bol všeobecný súhlas zo zvoleným postupom, 
starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky Verejnej obchodnej súťaže na prenájom baru a kuchyne 
na výletnej lodi Bohemia, ktorú zakúpila obec Kvakovce. Inzerát bude uverejnený na webovej stránke 
obce aj v regionálnej tlači. Podmienky verejnej obchodnej súťaže tvoria prílohu uznesenia.  
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Hlasovanie č. 4:  
ZA: Ondovčák, Foľtan, Karpjaková, Tutko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. Podmienky verejnej obchodnej súťaže boli schválené.  

 
C: Vstupné na loď 
Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné určiť vstupné na loď, lenže nedá sa to teraz 
urobiť od stola. Preto navrhol, aby sa to riešilo priebežne, ak budeme poznať podmienky. Je podľa 
neho nepochybné, že tento rok sa pôjde v skúšobnej prevádzke.  
 
Marek FOĽTAN – treba vypočítať náklady a nejako rozumne rozhodnúť 
 
František TUTKO – je potrebné brať do úvahy aj mzdy posádky 
 
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ – treba porovnať iné lode v okolí na Šírava, Orave a podľa tohto 
rozhodnúť.  
 
Starosta obce uviedol, že určite sa to porovná, ale nebude čas sa stretávať, preto je potrebné nejako 
rozhodnúť teraz. Medzi poslancami bol všeobecný súhlas, aby výšku vstupného určil obecný úrad, 
preto starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo Schvaľuje prevádzku výletnej lode v roku  2019 podľa návrhu a uváženia 
Obecného úradu v Kvakovciach, starostu obce, zástupkyne starostu obce a pracovníkov obce, ktorí 
musia vybrať najvhodnejší spôsob prevádzky lode a určiť vhodné vstupné.   
 
Hlasovanie č. 5:  
ZA: Ondovčák, Foľtan, Karpjaková, Tutko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
D: SMS Parking  
Starosta uviedol, že je potrebné schváliť Zmluvu na dodávku parkovania, pretože sa to síce už raz 
schválilo, ale medzi tým ho informovali, nová firma prevzala zákazníkov tej firmy, s ktorou sme išli 
uzatvoriť zmluvu. Podmienky zmluvy sú rovnaké, mení sa len názov a a bude lepšie to opäť schváliť. 
Obec podľa starostu obce musí vyberať parkovné, pretože nie je spravodlivé, aby všetky náklady na 
vývoz odpadu a údržbu strediska znášali občania a chatári. Uviedol, že ak nebude vyberať na pláž 
vstupné pani Polačková, bude tak robiť obec. Nie je možné, aby tu začali chodiť neprispôsobiví 
občania, ktorí nie sú schopní za sebou ani vhodiť odpadky do koša a fungovalo stredisko tak, že 
všetko je zdarma a obecní pracovníci robili všetky činnosti.   
 
Mgr. Julian JANEV – ako môže vyberať vstupné pani Polačková? Obec by sa mala možno dohodnúť 
s ňou na sociálnych zariadeniach.  
 
Mgr. Radova KAPRAĽ – pani Polačková môže vyberať za sociálne zariadenia, chodili by tu normálne 
rodiny s deťmi, ale keďže zamyká záchody, nikto normálny do strediska nepríde. Treba si uvedomiť, 
že na Dobrej nie je žiadny kemping, je to rovnaké, ako pri Štrbskom plese. Máme peknú upravenú 
lúku a to je všetko. Sú tu všetky predpoklady, aby ľudia mohli chodiť do kempingu, ale keď majiteľka 
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prevádzky nechce, žiaľ, je to jej problém. Je absurdné, aby obec riešila provizórne sociálne zariadenia 
a podnikatelia mali len tržby a žiadne povinnosti a náklady. Keď nechcú zákazníkov, tak v poriadku, 
alebo obec za peniaze všetkých chatárov a občanov nebude suplovať to, čo majú robiť podnikatelia. 
Obec kosí, stará sa o zeleň, kvety, vývoz odpadu, vytvára podmienky pre podnikanie a ak je to málo, 
žiaľ, je to jeho problém. Obec rieši projekt Národného centra vodných športov, postaví na pláži 
sociálne zariadenia aj iné veci a bude to fungovať. Ale provizórne riešenia robiť nebude. Ak nebude 
vyberať poplatky pani Polačková, bude tak robiť obec, aby pokryla aspoň náklady na vývoz odpadu 
a údržbu zelene.  
 
Keďže medzi poslancami bol všeobecný súhlas s uzatvorením zmluvy, starosta obce prečítal Návrh na 
uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo Schvaľuje zmluvu medzi obcou Kvakovce a spoločnosťou Mobile tech s.r.o. 
Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava, ktorá zabezpečí systém na výber parkovného na území obce 
Kvakovce v zmysle platného VZN.  
 
Hlasovanie č. 6:  
ZA: Ondovčák, Foľtan, Karpjaková, Tutko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
Bod č. 5.: Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2018 
 
Starosta obce informoval o Záverečnom účte obce Kvakovce za rok 2018, ktorý spracovala 
spoločnosť, ktorá zabezpečuje účtovné služby pre obec Kvakovce. Zároveň informoval poslancov 
o stanovisku hlavného kontrolóra Ing. Jána Tirpáka k Záverečnému účtu, ktorý úzko spolupracuje 
s účtovníkmi obce a podieľal sa aj na jeho spracovaní a kontrole. Keďže medzi poslancami bol 
všeobecný súhlas, 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 2018. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Kvakovce za 
rok 2018, 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.  
 
Hlasovanie č. 6:  
ZA: Ondovčák, Foľtan, Karpjaková, Tutko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2018 bol schválený.  

 
Bod č. 6.: Rôzne 
 
A.: Obstaranie pódia 
 
Starosta informoval, že boli vyhlásené viaceré výzvy na poskytnutie dotácie, cez ktoré by mohla obec 
Kvakovce obstarať pódium, strechu a ostatné príslušenstvo. Uvedené veci by sa mohli využívať pri 
rôznych športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatiach. Keďže medzi poslancami bol 
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všeobecný súhlas s tým, aby sa obec do týchto výziev zapojila, starosta prečítal Návrh na uznesenie 
v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o dotácie za účelom zakúpenia pódia, strechy 

a ozvučenia, respektíve iných potrebných vecí v rozsahu podľa uváženia obecného úradu, starostu 

obce, resp. zástupkyne starostu obce.  

Obecné zastupiteľstva schvaľuje podanie žiadosti v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, ktorú uverejnil Úrad podpredsedu vlády 

pre investície a informatizáciu.  

Obecné zastupiteľstva schvaľuje podanie žiadosti v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy pre región 2019, ktorú uverejnil úrad Prešovského 

samosprávneho kraja.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektov v rámci jednotlivých výziev.  

 
Hlasovanie č. 7:  
ZA: Ondovčák, Foľtan, Karpjaková, Tutko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
B: Súdny spor so spoločnosťou Elprokan s.r.o.  
 
Starosta informoval, že sa uskutočnilo pojednávanie so spoločnosťou Elprokan s.r.o., spisová značka 
11Cb/2/2011 o zaplatenie sumy 12.425,- EUR s príslušenstvom. Spor sa ťahá od roku 2011, trovy 
narastajú a zaťažuje to všetkých. Na pojednávaní došlo na návrh obce k uzatvoreniu súdneho zmieru, 
s čím mal najväčší problém právny zástupca žalobcu JUDr. Plenta, ktorý podľa starostu obce cielene 
naťahoval spor, aby mu nabiehali úkony. Zasiahol zástupca spoločnosti Elprokan s.r.o. p. Kandala, 
ktorý na pojednávaní súhlasil s návrhom obce aj napriek odporúčaniu jeho právneho zástupcu. 
Záverečná dohoda je, že obec zaplatí spoločnosti Elprokan s.r.o. sumu vo výške 7700,- EUR s tým, že 
žiadna zo strán si nebude uplatňovať trovy konania. Okrem toho sa podarilo dohodnúť, že obec bude 
sumu platiť v 10tich splátkach po mesiacoch. K tomuto riešeniu sa priklonila aj sudkyňa, ktorá spor 
pojednávala.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie ohľadom ukončenia súdneho sporu pod spisovou 

značkou 11Cb/2/2011 o zaplatenie sumy 12.425,- EUR medzi obcou Kvakovce a spoločnosťou 

Elprokan s.r.o..  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje postup obce v tomto súdnom spore.  

 
Hlasovanie č. 8:  
ZA: Ondovčák, Foľtan, Karpjaková, Tutko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  
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C: Úpravy rozpočtu obce 
 
Starosta informoval, že došlo k schváleniu ďalších dotácií pre obec, s čím sú spojené výdavky a preto 
je vhodné upraviť rozpočet. Medzi poslancami bol všeobecný súhlas, preto 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. 9:  
ZA: Ondovčák, Foľtan, Karpjaková, Tutko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. Úpravy rozpočtu boli schválené.  

 
D: Protest prokurátora 
 
Starosta informoval, že obci Kvakovce bol doručený protest prokurátora, ktorého predmetom bolo 
to, že obec nemá prijaté VZN, ktoré by upravovalo vylepovanie volebných plagátov na území obce. 
Starosta uviedol, že okresnú prokuratúru informoval, že tieto veci sa budú riešiť vtedy, ak už budeme 
mať v obci vyriešené všetky problémy. V tejto súvislosti starosta obce prečítal Návrh na uznesenie 
v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Protest 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.  
 
Hlasovanie č. 10:  
ZA: Ondovčák, Foľtan, Karpjaková 
Proti: 0 
Zdržal sa: Tutko 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
D: Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
 
Poslanec František Tutko chcel vedieť, aké sú zásady odmeňovania poslancov obecného 
zastupiteľstva v obci Kvakovce, lebo podľa jeho názoru je potrebné, aby sa vždy schvaľovali nové. Tiež 
sa zaujímal o to, aké je disponibilné právo starostu obce.  
 
Starosta obce uviedol, že odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva upravujú Zásady 
odmeňovania, ktoré sa neschvaľujú vždy, ale sú platné do vtedy, kým sa neschvália nové. Sú 
zverejnené na internete. Výška odmeny sa ovíja podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve 
a je tam koeficient výpočtu. Čo sa týka disponibilného práva, starosta obce má právo do 5 tis. Eur.  
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E: Deň rodiny 
 
Poslanec Marek Foľtan uviedol, že sa organizuje deň rodiny a bolo by vhodné, aby obec pomohla pri 

organizácii miestnej farnosti.  

 
Starosta uviedol, že nie je problém, treba informovať duchovného a nájsť vhodnú formu pomoci.  
 

 
Bod č. 7.: Diskusia 
 
V diskusii vystúpila chatárka p. Bc. Beáta Kovalíková z ulica Ku vleku, ktorá informovala, že ich ulica sa 

celá vyzbierala na rekonštrukciu cesty a chcela vedieť v ako je to stave. Tiež apelovala na obecné 

zastupiteľstvo, aby sa pred rekonštrukciou cesty urobilo rokovanie, aby sa cesta odvodnila.  

 

Mgr. Ján Kovalík žiadal, aby sa riešil problém štvorkolkárov, ktorí chodia na vlek a ničia cestu, ktorá je 

okolo ich chát a robia hluk.  

 

Starosta obce uviedol, že obec obstarala práce v zmysle zákona a poslala podklady na kontrolu 

obstarania, čaká sa za výsledkom kontroly. Nevie odhadnúť, kedy to bude skontrolované. Taktiež 

uviedol, že cesta by mala byť betónová kvôli sklonu. Čo sa týka odvodnenia, obec na to peniaze nemá 

a je toho názoru, aby si každý riešil odvodnenie cesty okolo svojho pozemku sám, je to tak všade 

bežné. Cieľom obce je urobiť kvalitnú betónovú cestu. K štvorkolkám uviedol, že značka nič nevyrieši 

a pri realizácii cesty môže byť umiestnená na cestu ku vleku zábrana, aby sa nedalo prejsť. Pred 

realizáciou cesty sa zvolajú zástupcovia z danej ulice a bude sa to riešiť.  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Katarín KARPJAKOVÁ                        Matúš ONDOVČÁK                      Mgr. Martina PERHÁČOVÁ                         

overovateľ                  overovateľ                  zapisovateľka 
 


