Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach
2. februára 2016

ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa
2. februára 2016 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
Ing. Katarína ŠVECOVÁ
Anna JANEVOVÁ
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:
Ing. Ján ONDERIŠIN – podpredseda komisie majetkovej
Ospravedlnení:
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ – poslankyňa OZ z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce Kvakovce
ROKOVANIE
1. Otvorenie
V poradí 13. 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 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.
Program:
3. Schválenie podania žiadostí o NFP
4. Súdne spory, ktoré zaťažujú obec
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
Iné návrhy na doplnenie programu neboli. Podľa prezenčnej listiny bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné,
prítomní boli štyria poslanci. Starosta dal hlasovať o programe.
Hlasovanie č. 1:
ZA: Arendáš, Tomko, Janevová, Švecová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program bol schválený
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Bod č. 3: Schválenie žiadostí o poskytnutie NFP
Starosta obce informoval poslancov obce o možnosti uchádzať sa o finančné prostriedky v rámci jednotlivých
výziev vyhlásených v rámci jednotlivých programov.
Jedná sa o tieto výzvy:
Program rozvoja vidieka, číslo výzvy: 13/PRV/2015, aktivita č. 1 výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií. (rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kvakovce)
Program rozvoja vidieka, číslo výzvy: 12/PRV/2015, aktivita č. 1, výstavba a rekonštrukcia, aktivita č. 1
investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry.
(výstavba multifunkčného ihriska, zakúpenie mobiliáru ako sú lavičky, koše a kvetináče)
Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6, špecifický cieľ
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. (zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
úradu v Kvakovciach).
V tejto súvislosti prebehla medzi poslancami a starostom obce praktická diskusia ohľadom možností obce
zapojiť sa do týchto projektov. V tejto súvislosti navrhol uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v rámci možností podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
jednotlivých výziev takto:
Program rozvoja vidieka, číslo výzvy: 13/PRV/2015, aktivita č. 1, zámer obce: rekonštrukcia miestnych
komunikácií v obci Kvakovce podľa možností a zváženia obecného úradu.
Program rozvoja vidieka, číslo výzvy: 12/PRV/2015, aktivita č. 1, zámer obce: výstavba multifunkčného ihriska,
zakúpenie mobiliáru, ako sú lavičky, koše, kvetináče a podobne.
Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6, špecifický cieľ
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, zámer obce: zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu v Kvakovciach
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie na jednotlivé aktivity a schvaľuje úpravy rozpočtu obce
podľa potreby na zabezpečenie realizácie projektov v prípade úspešnosti.
Hlasovanie č. 2:
ZA: Arendáš, Tomko, Janevová, Švecová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté
Bod č. 4: súdne spory, ktoré zaťažujú obec
Starosta informoval prítomných poslancov a stave v jednotlivých súdnych sporoch, ktoré neprimerane zaťažujú
obec. Uviedol, že vo viacerých sporoch obce existujú rôzne snahy ovplyvniť jeho rozhodovanie, v niektorých
prípadoch to hraničí až s vydieraním a v danej veci už podal aj trestné oznámenia. Z pochopiteľných dôvodov
to nechce teraz špecifikovať, ale ide celkovo ide o desaťtisíce eur.
Uviedol, že bola urobená analýza súdneho sporu medzi obcou Kvakovce a združením Prerag Prešov.
Toto združenie žaluje obec Kvakovce o sumu vo výške 6260,- EUR. Je to za to, že údajne spracovali obci
Kvakovce projekt cezhraničnej spolupráce. Tragédiou podľa starostu je aj to, že obec za výlet Kvakovčanov do
Poľska a Kvakovský Jurmak zaplatila približne 40 tisíc EUR, ale peniaze obci preplatené nikdy neboli. Podľa
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starostu sa tu obrazne povedané zjedol žurek s jajcem, ktorý nám nikto nikdy nepreplatil. Okrem toho musíme
platiť ešte za to, že nám niekto tento špás zorganizoval.
Hlavným vinníkom je podľa starostu bývalý starosta obce p. Kolesár, ktorý mal predložiť určité doklady na
Prešovský samosprávny kraj a tieto nepredložil, čo je tragédiou a škodou.
Žalujú nás o 6.260,- EUR, ale my sme JUDr. Jordánovej, ktorú zaobstaral ex starosta pán Tutko zaplatili
k dnešnému dňu 3.666,45 EUR a to ešte nie je súdny spor skončený. Zaplatiť na trovách vlastnej právničke viac
ako 50 % istiny je podľa starostu nenormálne. Je veľký predpoklad, že spor dopadne v neprospech obce
a okrem toho, aj keby sme vyhrali, nikto nám trovy nikdy nepreplatí, lebo nás žaluje združenie, ktoré je podľa
starostu obce bez majetku.
Podľa starostu obec vynaložila už skoro 4 tis. EUR na to, aby zachránila 6260,- EUR a v prípade prehry bude
reálne hroziť, že protistrana bude chcieť rovnaké trovy, ako sme my zaplatili Tutkom vybranej právničke. Takže
nie len, že neušetríme 6260,- EUR, ale náklady budeme mať možno 12 tis. EUR.
Starosta obce v tejto súvislosti navrhol uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo v snahe minimalizovať škody na majetku obce schvaľuje pokus o súdny zmier a následné
uzatvorenie súdneho zmieru so združením PRERAG a na tento pokus splnomocňuje starostu obce Kvakovce.

Hlasovanie č. 3:
ZA: Arendáš, Tomko, Janevová, Švecová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté
Bod č. 5: Rôzne
A: Schválenie plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2016
Hlavný kontrolór obce Kvakovce Ing. Ján Tirpák sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov zo zasadnutia, avšak
poslancom predložil prostredníctvom obecného úradu plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016. Zároveň
informoval poslancov, že v priebehu mesiaca február bude obecnému zastupiteľstvu predložená správa
o kontrolnej činnosti za rok 2015.
Starosta prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informáciu o podaní Správy o kontrolnej činnosti za rok 2015
zo strany hlavného kontrolóra obce Kvakovce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na prvý polrok roka 2016. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie č. 4
ZA: Janevová, Tomko, Arendáš, Švecová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté. Plán kontrolnej činnosti bol schválený
Bod č. 6: Diskusia
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V diskusii vystúpili títo poslanci:
Juraj ARENDÁŠ – informoval poslancov o tom, že dôchodcovia by chceli svojpomocne postaviť altánok. Ostatní
poslanci s jeho návrhom súhlasili.
Mgr. Radovan KAPRAĽ – informoval poslancov o tom, že požiadal Ing. Jána Onderišina, aby pomohol
s vysporiadaním pozemkov pod rekonštruovanými miestnymi komunikáciami.
Ing. Katarína ŠVECOVÁ – zamýšľala sa nad súdnymi spormi, považuje za nehoráznosť, akým spôsobom je obec
vysávaná z peňazí.
Ing. František TOMKO – zdôrazňoval, aby bolo pri projekte zateplenia budovy obecného úradu myslené aj na
opravu strechy.

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

Anna ČIKOTOVÁ
zapisovateľ

Anna JANEVOVÁ
overovateľ
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Ing. Katarína Švecová

overovateľ

