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ZÁPISNICA 
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, 

ktoré sa konalo dňa 30.1.2020 o 09:00 hod. 
v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Domašská č. 97/1. 

 
Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ 
 
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Marek FOĽTAN 
František TUTKO 
Ing. František TOMKO 
 
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:  
Mgr. Martina PERHÁČOVÁ – zapisovateľka 
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce 
Matúš ONDOVČÁK  
 
Ospravedlnení:  
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ 
Mgr. Martin TABAČKO 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan KAPRAĽ.  
 
Za zapisovateľa bola starostom určená:  
Mgr. Martina PERHAČOVÁ – pracovníčka OcÚ 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:  
František TUTKO a Marek FOĽTAN  
 
Predsedajúci uviedol, že návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený 
v pozvánke.  
 
Program:  
3. Návrh VZN č. 1/2020 o verejných priestranstvách v obci Kvakovce  

4. Riešenie havarijného stavu strechy Kultúrneho domu  

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 
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Keďže neboli návrhy na doplnenie programu, starosta obce dal hlasovať o Návrhu programu 
v predloženom znení.   
 
Hlasovanie č. 1:  
ZA: Foľtan, Tutko, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Program bol schválený 

 
Bod č. 3.: Návrh VZN č. 1/2020 o verejných priestranstvách v obci Kvakovce  

 
Starosta obce informoval poslancov o Návrhu VZN č. 1/2020 o užívaní verejných priestranstiev v obci 
Kvakovce. Je dobré, ak takúto vec má obec spracovanú. Keďže medzi poslancami panoval všeobecný 
súhlas s Návrhom všeobecne záväzného nariadenia, starosta obce prečítal Návrh na uznesenie 
v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvakovce 
o verejných priestranstvách v obci Kvakovce č. 1/2020, ktorým sa upravuje užívanie verejných 
priestranstiev na území obce Kvakovce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/2020 o verejných priestranstvách v obci Kvakovce.  Schválené Všeobecne záväzné 
nariadenie tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Návrh VZN 
bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Kvakovce dňa 3.1.2020. Lehota na podávanie pripomienok 
skončila dňa 24.1.2020. Návrh bol z úradnej tabule zvesený dňa 24.1.2020. Návrh VZN tvorí prílohu 
tohto uznesenia.  
 
Hlasovanie č. 2:  
ZA: Tutko, Tomko, Foľtan,  
Proti:  
Zdržal sa:  
 
Uznesenie bolo prijaté. VZN č. 1/2020 bolo schválené.  

 
Bod č. 4.: Riešenie havarijného stavu strechy Kultúrneho domu  

 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vzniknutej situácii na budove 
Kultúrneho domu v obci Kvakovce, ktorá súvisí s havarijným stavom strechy. Tento zlý stav je 
zapríčinený najmä tým, že budova s niekoľko rokov nevyužívala, nakoľko sa čakalo za schválením 
finančných prostriedkov na rekonštrukciu. Pretekajúca strecha si vyžiadala svoju daň a podpísala sa aj 
pod zlým stavom strechy.  
 
Obecný úrad zabezpečil statický posudok zo strany statika Ing. Jozefa Poláka, ktorý krov budovy 
prezrel a navrhol opatrenia v statickom posudku.  
 
Objekt následne obzreli viacerí odborníci za prítomnosti p. Matúša Ondovčáka, ale aj pracovníkov 
obce p. Haníka, alebo poslanca p. Foľtana. Títo odborníci navrhli opatrenia, spevnenie zlých častí, ale 
aj výmenu krytiny za ľahšiu, plechovú. Pôvodne sa počítalo s asfaltovými pásmy, ktoré by sa nalepili 
na starú azbestovú strechu.  
 



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach 

30. januára 2020 

 

Strana 3 z 4 
 

Obecný úrad sa snažil zabezpečiť viacero majstrov, ktorí strechu obhliadli a predložili ponuky, ako by 
sa dal krov zastabilizovať. Vzhľadom na rôzne ceny, najtranspaerentnejším spôsobom bude 
spracovanie výkazu výmer a urobenie súťaže na spevnenie krovu v súlade so statickým posudkom, 
likvidáciu azbestovej strechy a jej výmenu za plechovú strechu.  
 
Poslanci obce s navrhovaným riešením súhlasili, preto starosta obce prečítal Návrh na uznesenie 
v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie ohľadom havarijného stavu strechy na budove 
Kultúrneho domu v obci Kvakovce. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že stav strechy je naozaj 
v havarijnom stave. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukcie strechy tak, aby bola v súlade so 
statickým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Polákom – statikom v obore (0592*13) s tým, že 
azbestová strecha sa vymení za plechovú krytinu a dôjde k jej spevneniu. Obecný úrad zabezpečí 
výkaz výmer a súťaž na dosiahnutie najlepšej ponuky pre obec Kvakovce.  
 
Hlasovanie č. 3:  
ZA: Tutko, Foľtan, Tomko 
Proti:  
Zdržal sa:  
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
Bod č. 5.: Rôzne 
 
A: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
 
Hlavný kontrolór Ing. Ján Tirpák informoval o vykonaných kontrolách, ktoré vykonáva priebežne 
najmä v oblasti účtovníctva v súlade s plánom. Predložil Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020. 
Poslanci obce s navrhnutým plánom súhlasili, preto starosta obce prečítal Návrh na uznesenie 
v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrolnej činnosti 
a schvaľuje plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu 
uznesenia.  
 
Hlasovanie č. 4:  
ZA: Tutko, Foľtan, Tomko 
Proti:  
Zdržal sa:  
 
Uznesenie bolo schválené. 

 
6.  Diskusia  
 
Diskusia sa týkala týchto tém a oblastí :  
 
Vybavenie kuchyne kultúrneho domu, príprava projektov na Domaši, administratívna záťaž pri 
rôznych projektoch, budova starej krčmy, chodník v obci.  
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Bod č. 8.: Záver 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zastupiteľstvo ukončil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

František TUTKO                          Marek FOĽTAN                       Mgr. Martina PERHÁČOVÁ                         
overovateľ                  overovateľ                  zapisovateľka 

 


