Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach
13. augusta 2018

ZÁPISNICA
z 35. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa
13.8.2018 o 8.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Domašská č. 97/1.
Predsedajúci:
Mgr. Radovan KAPRAĽ
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:
Ing. Katarína ŠVECOVÁ
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ
Anna JANEVOVÁ
Ing. František TOMKO
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:
Anna ČIKOTOVÁ - zapisovateľka
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce
Ospravedlnený:
Juraj ARENDÁŠ – z pracovných dôvodov
ROKOVANIE
1. Otvorenie
V poradí 35. 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 ŠVECOVÁ a Anna JANEVOVÁ
Predsedajúci uviedol, že návrh programu 35. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.
Program:
3. Žiadosť o NFP na realizáciu verejnej WIFI siete v obci a na Domaši
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
K doplneniu programu nedošlo, preto dal starosta obce hlasovať o Návrhu programu.
Hlasovanie č. 1:
ZA: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program bol schválený
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Bod č. 3: Žiadosť o NFP na realizáciu verejnej WIFI siete v obci a na Domaši
Starosta uviedol, že bola uverejnená Výzva, do ktorej sa môžu zapojiť viaceré subjekty, okrem iného aj obce na
vybudovanie verejnej WIFI siete v obci. Starosta navrhol, aby sa do tejto výzvy zapojila aj naša obec
a vybudovala verejnú WIFI sieť na verejných priestranstvách v obci Kvakovce aj na Domaši Dobrej.
Anna Janevová – opýtala sa, kde to bude a ako to bude fungovať
Mgr. Radovan Kapraľ – uviedol, že obec definuje plochy, ktoré chce pokryť internetom a podľa toho sa
spracuje projekt verejného pokrytia.
Keďže medzi poslancami existoval všeobecný súhlas so zapojením sa obce do uvedenej výzvy, starosta obce
prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa obce Kvakovce do výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP so zameraním na
podporu ,,WIFI PRE TEBA“ a schvaľuje spolufinancovanie žiadosti o NFP vo výške 5 % z celkovej výšky projektu.
Hlasovanie č. 2:
ZA: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Bod č. 4: Rôzne
A. Návrh na určenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce informoval, že obecné zastupiteľstvo by malo v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami
stanoviť do 17. Augusta počet volebných obvodov a počet poslancov vrátane úväzku starostu obce.
Navrhol, aby sa nič nemenilo a súčasné pomery čo sa týka volebného obvodu a počtu poslancov aby ostali
nezmenené. Čo sa týka úväzku starostu, uviedol že on má polovičný úväzok na vlastnú žiadosť. Navrhol preto,
aby bol úväzok celý, a ak niekto bude chcieť, tak si ho zníži podobne ako on. Jemu osobne vyhovuje polovičný.
Ing. Ján Tirpák – navrhol, aby bol celý úväzok, lebo znížiť sa dá kedykoľvek
Keďže neboli žiadne otázky v tejto súvislosti, starosta prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení. Obecné
zastupiteľstvo určuje v zmysle § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Kvakovce na funkčné
obdobie 2018 – 2022 jeden volebný obvod a počet poslancov 5.
Obecné zastupiteľstvo zároveň určuje plný úväzok pre starostu obce, ak bude chcieť, tak ho zníži.
Hlasovanie č. 3:
ZA: Švecová, Jakubčáková, Janevová, Tomko
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
B: Rekonštrukcia ulice Športová
Ing. Katarína Švecová informovala, že chatári na ulici Športová sa rozhodli časť ulice zrekonštruovať na vlastné
náklady so súhlasom obce. Rekonštrukcia cesty bola komplexná a jednotliví chatári sa na ňu aj vyzbierali. Na
ceste boli osadené obrubníky, povrch cesty bol spevnený cestným betónom a kari rohožami. Na jeseň chcú
cestu dokončiť, ostali im ešte nejaké peniaze. Zoznam chatárov s výškou jednotlivých príspevkov je
nasledovný:
Horanský Michal
3 500,00 €
Jančík Peter
1 500,00 €
Gašparovič Peter
1 300,00 €
Kóczi Frederik
1 300,00 €
Schneider Richard
1 300,00 €
Šindlery Kamil
1 000,00 €
Martinovič Miloš
250,00 €
Maďarová Andrea
300,00 €
Petríková Anna
250,00 €
Ružička Jaroslav
250,00 €
Tabačko Martin
833,00 €
Seman Stanislav
583,00 €
Čiško Igor
583,00 €
Plišková Božena
250,00 €
Spolu:
13 199,00 €
Financovanie výstavby:
Záloha na cestu
5 000,00 €
Podsipový materiál
180,00 €
Doplatok na cestu
7 000,00 €
Rampa
155,00 €
Kľúče rampa
50,40 €
Spolu:
12 385,40 €
Zostatok na účte:
813,60 €

Danú informáciu zobrali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie.

C: Obstaranie výletnej lode na Domašu
Starosta obce informoval obecného zastupiteľstvo o postupe pri obstaraní výletnej lode na Domašu. Prvé kolo
nebolo úspešné, nakoľko sa nikto do obstarania neprihlásil. Oznam vyšiel aj v európskom vestníku. Problém je
najmä doprava, pretože obec musí obstarať plavidlo aj s dopravou a tej sa evidentne každý bojí. Nie je
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jednoduché prepravovať nadrozmerný náklad. Preto sa bude obstaranie opakovať, opätovne bude uverejnený
oznam v Európskom vestníku aj našom. Verí, že tento krát bude obstaranie úspešné, kontaktovalo ho niekoľko
prepravných firiem, ktoré si boli pozrieť trasu a aj miesto, kde by mohli spustiť loď na vodu. Takže musí sa
čakať, ako dopadne ďalšie kolo verejného obstarania.
Uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie.

D: Rekonštrukcia ulice Suchý vrch
Starosta informoval, že bola ukončená rekonštrukcia ulice Suchý vrch. Na tejto ulici sa všetci chatári vyzbierali
na jej opravu. Povrch cesty je betónový a realizovala ho spoločnosť, ktorá vyhrala verejné obstarávanie. Je
potrebné ešte obsypať cestu štrkom, čo práve prebieha.
Poslanci zobrali uvedenú informáciu na vedomie.

E: Rekonštrukcia cesty do Suchého jarku
Starosta informoval, že sa podarilo úspešne zrealizovať cestu do lokality Suchý jarok. Investícia do asfaltového
povrchu bola zo strany štátneho podniku Lesy SR. Bolo to na základe dohody, že obec Kvakovce odpredalo
štátnemu podniku pozemok v okolí ich rekreačnej chaty výmenou za opravu cesty, ktorú využíva široká
verejnosť.
Poslanci zobrali uvedenú informáciu na vedomie.

F: Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Starosta informoval, že obec zrealizovala výmenu starých svietidiel za nové led v rekreačnej oblasti Domaša
Dobrá z prostriedkov dotácie z Úradu vlády vo výške 15 tis. EUR, čo umožní šetriť náklady a svietiť v rekreačnej
oblasti celú noc. Okrem toho obec Kvakovce bola úspešná a získala ďalšiu dotáciu z Ministerstva financií vo
výške 13500,- EUR na modernizáciu verejného osvetlenia. Cieľom je vymeniť staré svetlá parkové za nové
parkové, čo umožní šetriť náklady.
Poslanci zobrali uvedenú informáciu na vedomie.

G: Zakúpenie nových kosačiek
Starosta informoval, že obec Kvakovce získala regionálny príspevok od Úradu vlády SR na zakúpenie kosačiek
na starostlivosť o obec a rekreačnú oblasť. Zakúpiť by sa mali nové kvalitné krovinorezy a nová výkonná
traktorová kosačka. Zmluva bola podpísaná, v súčasnosti je na kontrole verejné obstarávanie.
Poslanci zobrali uvedenú informáciu na vedomie.
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H: Dokončenie kanalizácie a oprava regulácie obecného potoka
Starosta informoval, že ak nedôjde k nepredvídateľným okolnostiam, koncom leta by malo dôjsť k dokončeniu
kanalizácie a vybudovaniu čističky odpadových vôd v obci, to znamená, že celá kanalizácia by mala byť
v priebehu jesene sfunkčnená. Rovnako na jeseň ma nastúpiť súkromná firma opravovať reguláciu obecného
potoka, celý proces sa natiahol podľa jeho vedomostí z dôvodu, že spoločnosť, ktorá vyhrala verejné
obstarávanie odmietla podpísať s SVP š.p. zmluvu, preto museli proces obstarávania opakovať.
Poslanci zobrali uvedenú informáciu na vedomie.

Bod č. 5.: Diskusia

V diskusii neodzneli žiadne otázky.

Bod č. 6.: Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.

Ing. Katarína ŠVECOVÁ
overovateľ

Anna JANEVOVÁ
overovateľ
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Anna ČIKOTOVÁ
zapisovateľka

