Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach
17. decembra 2015

ZÁPISNICA
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa
17. decembra 2015 v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Kvakovce č. 97.
Predsedajúci:
Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:
Juraj ARENDÁŠ
Ing. František TOMKO
Anna JANEVOVÁ
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce Kvakovce
Ing. Ivan BOŠELA PhD. – za spoločnosť Accep Audit & Consulting s.r.o.
Ing. Gabriela MROČOVÁ - za spoločnosť Accep Audit & Consulting s.r.o.
Ospravedlnení:
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ – poslankyňa OZ z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti
Ing. Katarína ŠVECOVÁ – poslankyňa OZ z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti
ROKOVANIE
1. Otvorenie
V poradí 12. 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:
Anna Janevová a Juraj Arendáš
Starosta uviedol, že návrh programu 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.
Program:
3. Úpravy rozpočtu na rok 2015
4. Inventarizácia majetku obce, záverečné účty
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
6. Diskusia o ekonomike obce
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Iné návrhy na doplnenie programu neboli. Podľa prezenčnej listiny bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné,
prítomní boli traja poslanci. Starosta dal hlasovať o programe.
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Hlasovanie č. 1:
ZA: Arendáš, Tomko, Janevová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program bol schválený
Bod č. 3: Úpravy rozpočtu na rok 2015
Starosta obce požiadal Ing. Ivana Bošelu, PhD. aby informoval obecné zastupiteľstvo o úpravách rozpočtu na
rok 2015.
V tejto súvislosti prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o hospodárení obce Kvakovce k 31.10.2015 a očakávaným
stavom k 31.12.2015. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravy rozpočtu obce Kvakovce na rok 2015
a splnomocňuje starostu obce na úpravy rozpočtu obce bez súhlasu obecného zastupiteľstva do výšky 20 %
medzi jednotlivými položkami s tým, aby výdavky nepresiahli príjmy a to aj s prihliadnutím na investíciu
„Rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Kvakovce“, ktorá sa predpokladá v roku 2015 a 2016. Úpravy
rozpočtu tvoria prílohu uznesenia.
Hlasovanie č. 2:
ZA: Arendáš, Tomko, Janevová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté. Úpravy rozpočtu boli schválené.
Bod č. 4: Inventarizácia majetku obce Kvakovce, záverečné účty
Starosta obce požiadal Ing. Ivana Bošelu, PhD. aby informoval poslancov o výsledkoch inventarizácie obce
a záväzkov obce k 31.12.2015.
Ing. Ivan Bošela spoločne s Ing. Gabrielou Mročovou prezentoval výsledky inventarizácie majetku. Realita
nezodpovedala skutočnosti. V účtovníctve sa nachádzali položky, ktoré v obci fyzicky neboli a zároveň
účtovníctvo obce neobsahovalo majetok, ktorý obec reálne mala k dispozícii.
V tejto súvislosti prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:
OZ berie na vedomie správu o inventarizácii majetku obce Kvakovce a záväzkov k 31.12.2014 a zaúčtovaní
rozdielov. OZ ukladá starostovi obce vyvodiť zodpovednosť za nezrovnalosti a manká v účtovníctve obce
v primeranej lehote. Výsledky inventarizácie tvoria prílohu uznesenia.
Hlasovanie č. 3:
ZA: Arendáš, Tomko, Janevová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
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Bod. č. 5: Návrh Rozpočtu obce Kvakovce na rok 2016
Starosta obce požiadal Ing. Ivana Bošelu, PhD. aby predstavil Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Návrh rozpočtu
je vyvážený a zohľadňuje reálne možnosti obce Kvakovce.
Hlavný kontrolór obce Kvakovce upozornil na rozpočtové riziká, podrobnosti sú uvedené v stanovisku hlavného
kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2016.
Po skončení diskusie bol starostom obce prečítaný návrh na toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána Tirpáka k Návrhu
rozpočtu obce Kvakovce na rok 2016 a schvaľuje Návrh rozpočtu obce na rok 2016 v predloženom znení.
Kompletný návrh rozpočtu tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie č. 4:
ZA: Arendáš, Tomko, Janevová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté. Rozpočet na rok 2016 bol schválený.
Bod č. 6: Diskusia o ekonomike obce
V tomto bode sa diskutovalo a ekonomickej situácii obce Kvakovce. V diskusii odznelo.
Ing. Ivan Bošela, PhD. – s takýmto stavom účtovníctva sa ešte nestretli a to okrem účtovníctva vykonávajú
audity už viac ako 20 rokov. Účtovníctvo obce vôbec nezohľadňovalo realitu, chýbali účtovné doklady, účtovalo
sa nesystematicky. Mnohé informácie boli len z účtovných počítačových zostáv. Účtovalo sa zle a reálne sa
rozdiel medzi účtovníctvom a realitou môže hýbať až na úrovni presahujúcou 300 tis. EUR. Je potrebné zreálniť
stav a to sa pri inventarizácii aj stalo.
Ing. František TOMKO – trval na vyvodení zodpovednosti, nie je možné, aby za takýto stav nikto neniesol
zodpovednosť.
Ing. Gabriela MROČOVÁ – podrobne sa išli položky po položke. Všetko je podrobne rozpísané, niektoré
účtovné položky sa nedali vôbec identifikovať z dôvodu chýbajúcich dokladov.
Mgr. Radovan KAPRAĽ – sú to nepríjemné veci. Napríklad automobily z armády sa v účtovníctve obce
nenachádzali vôbec. Na mnohých autách nebola STK a pritom boli prihlásené. V najbližších mesiacoch môžeme
očakávať ďalšie pokuty.
Juraj ARENDÁŠ – trval na vyvodení zodpovednosti aj za obecnú spoločnosť, kde išli transféry z rozpočtu obce.
Ing. Ján TIRPÁK – prezentoval názor, že je potrebné všetky rozdiely dôsledne zaúčtovať, vytvoriť opravné
položky a tiež vyvodiť zodpovednosť voči jednotlivým osobám.
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Z diskusie nevznikol žiadny návrh na uznesenie, preto bola diskusia ukončená bez návrhu na uznesenie.
Bod č. 7: Rôzne
A: Schválenie úveru z OTP Banky Slovensko a.s. a súvislosti
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva postupe prác na projekte „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v obci Kvakovce“. Podľa podmienok je potrebné uhradiť peniaze do konca roka 2015, aby
projekt neprepadol. Obec nemá dostatok finančných prostriedkov, preto navrhol uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie úverov z OTP banky Slovensko a.s. na prefinancovanie projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kvakovce“ v tomto zložení:
A: Úver vo výške 110 788,16 EUR (max. 112 tis. EUR) na prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Kvakovce“. Konečná splatnosť: do 1 roka od podpisu zmluvy.
B: Úver vo výške 5 830,96 EUR (max. 6 tis. EUR) na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Kvakovce“. Konečná splatnosť: 30.11.2020 s možnosťou predčasného splatenia.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje Zmluvu o dielo medzi obcou Kvakovce a dodávateľom stavby
spoločnosťou O.S.V.O. comp. a.s. so sídlom Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov a úhradu preddavkovej faktúry za
rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Kvakovce v lehote do 31.12.2015 vystavenú dodávateľom stavby, t.j.
spoločnosťou O.S.V.O. comp. a.s. so sídlom Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov.
Hlasovanie č. 5:
ZA: Janevová, Tomko, Arendáš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Bod č. 6: Diskusia
V diskusii nevystúpil nikto.

Bod č. 7: Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.

Anna ČIKOTOVÁ
zapisovateľ

Anna JANEVOVÁ
overovateľ
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Juraj ARENDÁŠ

overovateľ

