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ZÁPISNICA 
z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa  

19.5.2016 o 8.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Domašská č. 97/1.   

Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 
 
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ 
Ing. Katarína ŠVECOVÁ 
Anna JANEVOVÁ 
Ing. František TOMKO 
 
Ďalej prítomný podľa prezenčnej listiny:  
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce 
 
Ospravedlnený:  
Juraj ARENDÁŠ – poslanec OZ z pracovnej zaneprázdnenosti 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
V poradí 16. 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 Ing. Katarína Švecová 
 
Starosta uviedol, že návrh programu 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.  
 
Program:  
3. Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2015 

4. Návrh VZN č. 3/2016 o poplatku – miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady po 

novele zákona 

5. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

6. Rôzne  

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Starosta navrhol doplniť do programu pred bod č. 3. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 
Kvakovce za rok 2015 a vypustiť bod č. 4. Návrh VZN z dôvodu chýbajúceho právneho stanoviska. Podľa 
prezenčnej listiny bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné, prítomní boli štyria poslanci. Starosta dal hlasovať 
o doplnení programu podľa návrhu takto:  
.  
Program:  
3.  
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4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kvakovce za rok 2015 

5. Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2015 

6. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kvakovce 

7. Rôzne  

8. Diskusia 

9. Záver 

 
Hlasovanie č. 1:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Jakubčáková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Program bol schválený 

 

Bod č. 3: Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kvakovce za rok 2015 

 
Hlavný kontrolór obce Ing. Ján Tirpák prezentoval svoje stanovisko k záverečnému účtu obce Kvakovce za rok 
2015 v nasledovnom znení:  
 
Stanovisko vychádza z podkladov predložených k hodnoteniu: 
-     návrh záverečného účtu obce za rok 2015 
-     prehľad o plnení rozpočtu za rok 2015 
-     súvaha k 31.12.2015 
 
V stanovisku sa hodnotia: 
náležitosti návrhu záverečného účtu obce 
údaje o plnení rozpočtu  
aktíva a pasíva 
stav a vývoj dlhu 
poskytnuté dotácie a finančné výpomoci  
 
Návrh záverečného účtu za rok 2015 bol  vypracovaný v súlade s metodikou MF SR  a dáva dôveryhodný 
prehľad o celkovom stave v čerpaní rozpočtu , finančných a  majetkových pomeroch obce.  
 
Východiská:  
Účtovná závierka za rok 2015 bola zostavená ako riadna za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej 
jednotky.  
 
Rok 2015 bol rokom, v ktorom boli na základe príkazu starostu vykonané inventarizácie účtov majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2014, pričom rozdiely medzi účtovným stavom a skutočným 
stavom (zisteným dokladovou a fyzickou inventúrou) boli zaúčtované ako inventarizačné rozdiely v účtovnom 
období 2015.  
 
1). Rozpočet obce 
Rozpočet obce na rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27. 7. 2015 uznesením č. 60/2015 ako 
vyrovnaný.  
Rozpočet v priebehu roka 2015 bol upravený a schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17. 12. 2015. 
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Štruktúra rozpočtu 2015 
 

 
 
Stav bankových účtov obce Kvakovce k 31.12.2015: 

Názov účtu Číslo účtu Kód 
banky 

31.12.2015 

OTP  9337056 5200 13 358,09 

VÚB 23428632 0200 0,00 

CP TB 2626018500 1100 60,30 

VÚB 2567550459 0200 0,00 

TV OTP 11421054 5200 377,62 

EFRV VÚB 2227573259 0200 0,00 

SF OTP 9430576 5200 1 829,88 

VÚB 2288297251 0200 0,00 

SPOLU     15 625,89 

 
2.) Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 
 

P.č
. 

Text € Č.r. Text € 

 Aktíva (a+b+c) 1 894 871,69  Vlastné imanie a záväzky 1 894 871,69 

A Neobežný majetok 1 872 940,47 I. Výsledok hospodárenia 1 226 540,34 

 Z toho: pozemky 21 836,87  Z toho: Nevysporiadané zisky m. 
o. 

1 548 317,29 

              stavby 549 614,22  VH za účtovné obdobie (strata) -321 776,95 

   II. Záväzky 162 608,05 

              stroje a autá 0,00   Z toho: rezervy 1 000,00 

              pestovateľské celky  371 800,00                dlhodobé záväzky 400,30 

              nedokončené    
              investície          

830 160,37                krát. záväzky 26 521,15 

              Poskytnuté preddavky          
na DHM 

1 983,60                bankové úvery   134 686,60 

Rozpočet 2015 V € V € V €

TEXT Schválený Upravený Skutočnosť

Bežné príjmy 157 518,00 182 572,49 182 547,79

Bežné výdavky 151 518,00 187 482,49 189 652,46

Bežný HV 6 000,00 -4 910,00 -7 104,67

Kapitál príjmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0,00 15 000,00 15 034,00

Kapitál výdavky 0,00 120 909,12 120 891,32

Kapitál HV 0,00 -105 909,12 -105 857,32

Fin. príjmové operácie 0,00 116 619,12 118 718,75

Fin. výdavkové operácie 6 000,00 5 800,00 5 756,76

Fin. HV -6 000,00 110 819,12 112 961,99

Konečný HV 0,00 0,00 0,00

HV z bežnej a kap. hosp. 

(prebytok +, schodok -)
6 000,00 -110 819,12 -112 961,99

Nevyčerpané účelové dotácie 

s použitím v nasledujúcom 

rozpočt. roku

HV z bežnej a kap. hosp. – 

usporiadanie v ZÚ, prídel do 

RF
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              podielové CP          0,00    

              Realizovateľné CP 
a podiely 

97 545,41    

B Obežný majetok 21 696,56    

 V tom: krátkodobé pohľadávky 6 059,23    

             finančné účty 15 637,33    

              poskytnuté návrat. fin.   
             výpomoci krátkodobé 

0,00    

C Náklady budúcich období 234,66 III. Výnosy budúcich období  505 723,30 

 

3.) Prehľad o stave dlhu k 31.12.2015 
 Obec eviduje záväzok z titulu návratných bankových úverov:  
 
OTP banka – číslo úveru 14046405/5200, stav =     14 912,81 EUR 
OTP banka – číslo úveru 9336002/5200,   stav =       3 154,67 EUR  
OTP banka – číslo úveru 16679492/5200, stav =       5 830,96 EUR  
OTP banka – číslo úveru 16678799/5200, stav =   110 788,16 EUR 
Spolu:                                                                              134 686,60 EUR  
 
Zdôvodnenie navýšenia úverovej zadlženosti oproti roku 2014: 
 
Obec Kvakovce sa uchádzala o nenávratne finančné prostriedky z EU na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
v obci. Úhrada musela byť vykonaná do 31.12.2015. Vlastné prostriedky obec nemala, tak sa rozhodla po 
podpísaní zmluvy z OTP bankou Slovensko, a. s. riešiť to úverom, viď uznesenie obecného zastupiteľstva 
č.94/2015. 
 
Uznesenie č. 94/ 2015 zo 17. decembra2015 
 
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 odielo 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.  
 
V súčasnej dobe, t.j. pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2015 sú práce vykonané a obec sa v zmysle 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy 561/2015-2050-1200 požiadala o 
refundáciu finančných prostriedkov, ktorými sa v zmysle zmluvy s OTP banka Slovensko, a.s. splatí uver vo 
výške 110 788,44€. 
 
Obec eviduje  k hodnotenému obdobiu úvery vo  výške 134 686,60 €. Do výpočtu úverovej zadlženosti sa 
nezapočítavajú úverové prostriedky za účelom investície, ktoré budú refundované z prostriedkov EU, t.j. 
110 788,16. 
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Takto upravená zadlženosť je vo výške 23 898,44€, čo je 13,09% z bežných príjmov za rok 2015.   
Zo skutočných bežných príjmov za rok 2014 to predstavuje 13,23 %. 
Hraničná výška zadlženia obce  je 60 % .  
Iné ťarchy alebo záruky  na majetku obec neeviduje.     
 
4.) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok  2015 
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. 
 
5.) Poskytnuté záruky 
Obec neposkytla záruky. 
 
7.) Návrh na vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2015 
Za rok 2015 nevznikol prebytok hospodárenia 
 
8.)Usporiadanie dotácií a finančných výpomoci 
Nie sú evidované. 
 
9.) Inventarizácia  
Boli vykonané inventarizácie účtov majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2014  pričom 
rozdiely medzi účtovným stavom a skutočným stavom (zisteným dokladovou a fyzickou inventúrou) boli 
zaúčtované ako inventarizačné rozdiely v účtovnom období 2015 a bola vykonaná inventúra k 31.12.2015. 
 
Účtovná uzávierka v čase zostavovania stanoviska k záverečnému účtu zatiaľ nebola overená audítorom.   
 
10.)Záverečné zhrnutie  
Záverečný účet obsahuje predpísané náležitosti t.j. : 
-    údaje o plnení rozpočtu 
-    bilanciu aktív a pasív 
-    prehľad o stave a vývoji dlhu 
 
Záverečný účet bol zverejnený zákonom predpísaným spôsobom. 
 
Na základe zistených  skutočnosti z podkladov k ročnej uzávierke  ako aj vlastných poznatkov z kontrolnej 
činnosti záverom ako hlavný kontrolór  obce odporúčam OcZ prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2015 
uzavrieť s výrokom súhlas s celoročným hospodárením  obce Kvakovce bez výhrad. 
 
Koniec stanoviska. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali správu hlavného kontrolóra na vedomie.  

 
Bod č. 4: Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2015 

 

Účtovníctvo obce Kvakovce je zabezpečované externe prostredníctvom oprávnenej spoločnosti SEIPA s.r.o., 
ktorej ekonómka Ing. Lucia Gergelyová spracovala Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2015. Všetci poslanci 
obdržali Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2015 v tlačenej podobe. Všetci si vypočuli stanovisko hlavného 
kontrolóra, ktorý odporúčal schváliť hospodárenie obce Kvakovce bez výhrad. Na základe vyššie uvedeného 
starosta obce predložil Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2015 a zároveň schvaľuje celoročné 
hospodárenie obce bez výhrady. Záverečný účet obce tvorí prílohu uznesenia a zápisnice. 
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Hlasovanie č. 2:  

ZA:  Tomko, Janevová, Švecová, Jakubčáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2015 bol schválený 

 

Bod č. 5: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kvakovce  
 

Starosta obce prezentoval poslancom obce strategický dokument, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Kvakovce na roky 2015 – 2023. Je to nevyhnutný materiál a obec už nemala aktuálny Plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja. Poďakoval sa pracovníčke obce na materskej dovolenke Mgr. Alene Baranovej, ktorá 
pomáhala vo svojom voľnom čase pri jeho príprave už viac ako pol roka. Medzi poslancami žiadne pripomienky 
k tomuto strategickému dokumentu neboli, preto starosta obce predniesol Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kvakovce na roky 2015 – 2023.  
 
Hlasovanie č. 3:  

ZA:  Tomko, Janevová, Švecová, Jakubčáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol schválený.  

 
Bod č. 6: Rôzne 
 
A: Prerokovanie platu starostu obce  
 
Starosta uviedol, že je potrebné raz ročne prerokovať plat starostu obce. Ako uviedol, jeho úväzok je polovičný 
a jeho plat je dnes v čistom cca 550,-  EUR, v hrubom asi 720,- EUR. Z dôvodu, že je stále zložitá finančná 
situácia v obci a niektoré mesiace vychádzajú veľmi tesne a nechce, aby sa obec stala neplatičom na odvodoch, 
čo by jej znemožnilo napríklad zamestnávať ľudí cez projekty úradu práce, tak si nevyplatil mzdu od februára 
2015. Navrhol, aby jeho plat ostal na nezmenenej úrovni a rovnako navrhol, aby odmena pre zástupkyňu 
starostu ostala na nezmenenej úrovni. Tiež upozornil, že je vhodné novelizovať Odmeňovací poriadok 
z dôvodu, že tam nie je zahrnutý hlavný kontrolór. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali zásadné 
pripomienky, preto starosta obce predniesol Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
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 vrátane odmeny vo výške: 720,- EUR v hrubom 
s účinnosťou od 1.6.2015.  
 
Obecné zastupiteľstvo v súlade so zásadami odmeňovania upravuje percento paušálnej mesačnej odmeny pre 
zástupcu starostu obce tak, že odmena zástupcu starostu obce ostane v nezmenenej výške na úrovni roku 2015.  
 
Obecné zastupiteľstvo ruší Zásady odmeňovania v obci Kvakovce schválené dňa 10.3.2015  k 31.5.2016 
a schvaľuje nové Zásady odmeňovania v obci Kvakovce, ktoré sú účinné od 1.6.2016. Zásady odmeňovania 
tvoria prílohu Uznesenia.  
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Hlasovanie č. 4:  

ZA:  Tomko, Janevová, Švecová, Jakubčáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie bolo prijaté.  Plat starostu obce bol schválený. Zásady odmeňovania boli schválené.   

 
B: Projekt na obstaranie techniky na spracovanie odpadu 
 
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že tu existuje možnosť uchádzať sa o Nenávratný 
príspevok na obstaranie techniky, aby sme zvýšili kapacitu triedeného zberu komunálnych odpadov v obci 
Kvakovce aj na Domaši.  
 
Poslanci sa všeobecne zhodli na tom, že bude prínosom, ak by bola obec v danom projekte úspešná. Starosta 
obce predniesol Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie.  Kód výzvy, v rámci 
ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO1-SC111-2016-10. Názov projektu: „Zvýšenie kapacity 
triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kvakovce“. Výška celkových výdavkov na projekt: 400 000 EUR. 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 400 000 Eur. Výška maximálneho celkového 
spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %: 20 000,00 Eur.  
 
Hlasovanie č. 5:  

ZA:  Tomko, Janevová, Švecová, Jakubčáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie bolo prijaté.  Podanie žiadosti a spolufinancovanie projektu bolo schválené.   

 
C: Rekonštrukcia havarijného stavu ciest 
 
Starosta obce informoval poslancov, že obec nezíska peniaze z NFP na rekonštrukciu ciest. Viacero chatárov je 
však ochotných prispieť na opravu týchto ciest, obec predala nejaké pozemky, preto je možné tieto opravy 
spolufinancovať.  
 
Ing. Katarína Švecová – je potrebné dať ľuďom možnosť riešiť túto situácia. Niektoré úseky sú podľa nej 
v totálne dezolátnom stave.  
 
Ing. Fratnišek Tomko – podporuje riešenie formou spolufinancovania, bude treba vplývať na verejnosť tak, aby 
prispeli všetci.  
 
Jaroslava Jakubčáková – ak sa ľudia chcú vyzbierať, treba vytvoriť podmienky a podporiť ich aktivitu 
 
Anna Janevová – problém je hlavne, keď sa niečo stane, pri zásahu sanitky, niekde sa vôbec nevie dostať, bolo 
už veľa takýchto prípadov.  
 
Aj na základe diskusie starosta predniesol Návrh na uznesenie v tomto znení:  
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Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že si je vedomé havarijného stavu niektorých ciest v rekreačnej oblasti 
Domaša Dobrá, kde je sťažený prístup záchranným a bezpečnostným zložkám v prípade potreby, čo ohrozuje 
zdravie a život obyvateľov obce, chatárov a návštevníkov rekreačnej oblasti.   
 
Obec Kvakovce vzhľadom na nedoriešené súdne spory z minulosti nemá dostatok finančných prostriedkov na 
komplexnú opravu týchto havarijných úsekov ciest.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer riešiť havarijnú situáciu ciest v RO Domaša Dobrá formou 
spolufinancovia zo strany občanov prostredníctvom „Dohody o príspevku na rekonštrukciu havarijného stavu 
cesty“. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov na opravu tých ulíc, kde vlastníci 
rekreačných chát aspoň čiastočne prispejú na ich rekonštrukciu. 
 
Hlasovanie č. 6:  

ZA:  Tomko, Janevová, Švecová, Jakubčáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie bolo prijaté.  Rekonštrukcia havarijného stavu ciest formou spolufinancovania bola schválená.    

 
D: Doplnenie verejného osvetlenia 
 
Starosta informoval, že sú žiadosti občanov na doplnenie verejného osvetlenia. Jedná sa o doplnenie 
osvetlenia na Domašskej ulici, chodník medzi Hlavnou ulicou a ulicou Za sadmi a rovnako aj na Dobrej medzi 
ulicami Pri kempingu a Vranovská aj kritické úseky. Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas, preto starosta 
predniesol Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie verejného osvetlenia v obci Kvakovce na Domašskej ulici, chodník 
medzi Hlavnou ulicou a ulicou Za sadmi, úsek medzi ulicou Pri kempingu a Vranovskou vrátane iných kritických 
úsekov podľa požiadaviek občanov.  
 
Hlasovanie č. 7:  

ZA:  Tomko, Janevová, Švecová, Jakubčáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté.  Rozšírenie verejného osvetlenia na niektorých úsekoch bolo schválené.    

 
E: Úpravy rozpočtu 
 
Aby nebolo nevyhnutné za každým prerokovávať a upravovať rozpočet, starosta navrhol, aby poslanci schválili 
možnosť upraviť rozpočet medzi jednotlivými položkami rozpočtu. Hlavný kontrolór Ing. Ján Tirpák uviedol, že 
sa jedná  o bežnú prax, ide o presun prostriedkov medzi položkami. K bodu neboli žiadne pripomienky, preto 
starosta prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce na úpravy rozpočtu obce bez súhlasu obecného 
zastupiteľstva medzi jednotlivými položkami s tým, aby výdavky nepresiahli príjmy. 
 
Hlasovanie č. 8:  

ZA:  Tomko, Janevová, Švecová, Jakubčáková 
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Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté.  Súhlas pre starostu obce na úpravy rozpočtu bol schválený.    

 
F: Súdny zmier medzi obcou Kvakovce a združením PRERAG 
 
Starosta informoval poslancov, že sa podarilo uzatvoriť súdny zmier v ďalšom súdnom spore, ktorý 
neprimerane zaťažoval rozpočet obce.  Mantinely na uzatvorenie súdneho zmieru schválilo obecné 
zastupiteľstvo a následne, keď došlo k dohode so žalobcom ho schválil Okresný súd vo Vranove nad Topľou. 
Žalovali obec Kvakovce o sumu vo výške 6260,- EUR. Súdny zmier je vo výške 3130,- EUR plus úroky vo výške 
717,76 EUR. Istinu bude obec splácať rozloženú na 10 splátok počas 10 mesiacov plus 11 splátku na jedenásty 
mesiac vo výške úrokov.  
 
Poslanci zobrali informáciu o schválení súdneho zmieru na vedomie.  

 
G: Chodník, vodovod a kanalizácia 
 
Starosta informoval, že v rámci prípravy projektu Národného centra vodných športov ale aj iných aktivít 
v stredisku je potrebné zamerať výškopisne a polohopisne viaceré úseky. Jedná sa hlavne o chodník na 
Vranovskej ulici, ale tiež vodovod a kanalizáciu na uliciach Vranovská, Ku prístavu.  
 
Ing. František Tomko – treba využiť šancu, musíme mať pripravené projekty 
 
Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas, preto starosta obce prečítal návrh na uznesenie v tomto znení: 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer v rámci prípravy projektov pre Národné centrum vodných športov na 
prípravu projektu pre chodník pre peších na nebezpečnom úseku na ulici Vranovská a prípravu projektov pre 
vodovod a kanalizáciu na úsekoch Vranovská, Ku prístavu, Nábrežná.  
 
 
Hlasovanie č. 9:  

ZA:  Tomko, Janevová, Švecová, Jakubčáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. Projektový zámer bol schválený.  

 

 

H: Žiadosti na pracovníkov cez projekty úradu práce 

 

Starosta informoval, že niektoré programy cez úrad práce sa skončili a je možné požiadať o ďalšie príspevky na 

nových pracovníkov. Cez týchto pracovníkov si vie obec pomôcť a nestoja ju skoro žiadne finančné prostriedky. 

Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas so zapojením obce do takýchto projektov, preto starosta predniesol Návrh 

na uznesenie v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa obce do projektov cez úrad práce, v rámci ktorých vie zamestnať 

pracovníkov za výhodných podmienok. Obec musí vyvinúť maximálne úsilie na požiadanie o čím väčší počet 
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takýchto pracovníkov.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie týchto projektov na zamestnávanie 

pracovníkov.  

 
Hlasovanie č. 10:  

ZA:  Tomko, Janevová, Švecová, Jakubčáková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 
Bod č. 7: Diskusia 
V diskusii neodzneli žiadne príspevky.    
 

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

 
 
 
 
 

Anna JANEVOVÁ        Ing. Katarína ŠVECOVÁ                   Anna ČIKOTOVÁ 

     overovateľ       overovateľ                         zapisovateľka 


