Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach
27. júla 2015

ZÁPISNICA

z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa
27. júla 2015 v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Kvakovce č. 97.
Predsedajúci:
Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:
Anna JANEVOVÁ
Ing. Katarína ŠVECOVÁ
Ing. František TOMKO
Ospravedlnení:
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ – poslankyňa OZ z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti
Juraj ARENDÁŠ – poslanec OZ z dôvodu návštevy lekára
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór – z dôvodu návštevy lekára
ROKOVANIE
1. Otvorenie
V poradí 8. 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 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.
Program:
3. Návrh rozpočtu obce Kvakovce na rok 2015
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
Iné návrhy na doplnenie programu neboli, starosta dal hlasovať o navrhnutom programe rokovania. Podľa
prezenčnej listiny bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné, prítomní boli traja poslanci.
Hlasovanie č. 1:
ZA: Tomko, Janevová, Švecová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program bol schválený
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Bod č. 3: Návrh rozpočtu obce Kvakovce na rok 2015
Starosta obce prečítal Návrh rozpočtu obce Kvakovce na rok 2015. Uviedol, že sa jedná o hrubý návrh, nakoľko
stále je veľa problémov, ktoré vychádzajú na povrch a rozpočet sa bude musieť meniť prostredníctvom
rozpočtových opatrení.
Návrh rozpočtu pripravili účtovníci spoločnosti Accept Audit & Consulting s.r.o., ktorí zabezpečujú kompletné
účtovníctvo obce Kvakovce. Pripomienky k rozpočtu neboli, preto starosta obce predložil tento návrh na
uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh rozpočtu obce Kvakovce na rok 2015 v jeho príjmovej a výdavkovej časti.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby zmeny rozpočtu vykonával starosta obce prostredníctvom rozpočtových
opatrení do výšky 30%. Návrh rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie č. 2:
ZA: Tomko, Janevová, Švecová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté. Rozpočet obce na rok 2015 bol schválený.
Bod. č. 4: Rôzne
A: Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výbere spoločnosti, ktorá bude poskytovať
obci Kvakovce poradenskú a konzultačnú činnosť pre oblasť verejného obstarávania a zároveň vykonávať
verejné obstarávania v prípade, že sa v obci nejaké uskutočnia. Starosta uviedol, že bolo veľmi zložité niekoho
nájsť, pretože Kvakovce nie sú pre nikoho zaujímavé. Za 50,- eurový paušál sa to nikomu až tak veľmi nechcelo
robiť, ale jedná sa o zložitú agendu so zložitou legislatívou, preto je potrebné mať tieto veci pokryté.
Táto spoločnosť by mala zodpovedať za celú oblasť verejného obstarávania. Je nevyhnutné, aby táto oblasť
fungovala transparentne, na profesionálnej úrovni a bola plne automatizovaná. V tejto súvislosti prečítal návrh
na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rámcovú dohodu o poskytnutí služieb medzi obcou Kvakovce a spoločnosťou I
& Z Tender s.ro.. Predmetom dohody je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi poradenské a
konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania a realizáciu verejného obstarávania v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní a záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne poskytnuté služby dohodnutú cenu
poskytovateľovi.
Hlasovanie č. 3
ZA: Švecová, Tomko, Janevová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté. Rámcová dohoda bola schválená.
B: Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o dvoch podozrivých výzvach, ktoré boli
doručené obci v posledných dvoch týždňoch.
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Prvá výzva bola obci Kvakovce doručená od Advokátskej kancelárie JUDr. Mikuláša Drobňáka z Vranova nad
Topľou. V nej advokát tvrdí, že prevzal zastúpenie p. Jozefa Plančára, ktorý tvrdí, že obci Kvakovce požičal
v hotovosti 10 tis. EUR a dnes žiada tieto peniaze späť, v opačnom prípade plánuje vec postúpiť na súd.
Starosta uviedol, že je divné, ak v 21 storočí predchádzajúci starosta obce zobral pôžičku v hotovosti, pretože
to sa nedialo ani v deväťdesiatych rokoch. Banky normálne a štandardne poskytujú úvery, preto je záhadné, že
pán Plančár poskytol hotovostnú pôžičku obci. Podľa starostu je divné, že Kvakovce majú šťastie na takýchto
dobrodincov. Bude zaujímavé sledovať, aké argumenty položí pán Plančár na stôl, lebo takého dobrodinca
Kvakovce už dlho neuvidia. Najprv celé okolie presviedčal, že dal obci dar a teraz sa dozvieme, že dal obci aj
pôžičku, ktorú žiada späť.
Druhá výzva podľa starostu spočíva v podvode, ktorý sa udial ešte na prelome tisícročí a súvisí to s pozemkami
na pláži. Ján Tutko predal pláže na Domaši, ktoré obci nepatrili. Súd po skoro desiatich rokoch skonštatoval, že
zmluva je neplatná. Vlastník p. Štefan Straka teraz napísal obci list, podľa ktorého žiada od obce Kvakovce
skoro 73 tisíc EUR plus v liste uvádza, že si bude nárokovať aj ďalšie vzniknuté škody.
K téme uviedli:
Ing. František Tomko – vzniknutú situáciu považuje za nehoráznosť a navrhuje zvážiť trestnoprávnu
zodpovednosť.
Ing. Katarína Švecová – zaujímala sa o právnu stránku veci a navrhla postupovať veľmi opatrne a uvážene.
Anna Janevová – podľa nej by mal za chybu zaplatiť ten, kto ju spôsobil
Starosta v tejto súvislosti prečítal tento návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o výzvach od advokátskej kancelárie JUDr. Mikuláš Drobňák
z Vranova nad Topľou na sumu 10 tis. EUR s príslušenstvom a od Štefana Straku na sumu cca. 73 tis. EUR plus
vzniknuté škody. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce výberom advokátskej kancelárie a aby zaujal
postoj v mene obce podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia.
Hlasovanie č. 4
ZA: Švecová, Tomko, Janevová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté
Bod č. 5: Diskusia
V diskusii nevystúpil nikto z prítomných občanov.

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

Anna Čikotová
zapisovateľ

Anna JANEVOVÁ
overovateľka
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Ing. Katarína ŠVECOVÁ

overovateľka

