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ZÁPISNICA 
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa  

30. júna 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 úrazu 
 
Ďalej prítomní:  
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
V poradí 7. 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 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.  
 
Program:  
3. Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2014 

4. Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2014 

5. Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci 

Kvakovce 

6. Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Kvakovciach 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

Starosta navrhol doplnil tieto body:  

 Pred bod o Záverečnom účte obce Kvakovce zaradiť bod Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kvakovce 

k záverečnému účtu obce za rok 2014.  
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 Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2015 

 Zmluva medzi obcou Kvakovce a odborne spôsobilou osobou na prevádzku trhoviska 

 Zásady hospodárenia s majetkom obce Kvakovce 

 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kvakovce a bezpečnostný a varovný systém v RO Domaša Dobá 

 
Návrh programu:  
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kvakovce k záverečnému účtu obce za rok 2014 

4. Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2014 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2015 

6. Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci 

Kvakovce 

7. Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Kvakovciach 

8. Zmluva medzi obcou Kvakovce a odborne spôsobilou osobou na prevádzku pohrebiska.  

9. Zásady hospodárenia s majetkom obce Kvakovce 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

 
 
Keďže neboli žiadne iné návrhy na doplnenie programu, starosta dal hlasovať o navrhnutom programe 
rokovania a o doplnení niektorých bodov. 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 

 
Bod č. 3: Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kvakovce k záverečnému účtu obce za rok 2014 

 
Hlavný kontrolór obce Kvakovce Ing. Ján Tirpák predložil správu, svoje stanovisko k záverečnému účtu obce 
Kvakovce.  
 
Podľa neho Záverečným účtom obce sa  rozumie súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové 
hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia určuje § 16 zákona NR SR č. 
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
V súlade s §18 f zák. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov predkladám stanovisko 
hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu obce Kvakovce za rok 2014. 
 
Stanovisko vychádza z podkladov predložených k hodnoteniu: 
-     návrh záverečného účtu obce za rok 2014 
-     prehľad o plnení rozpočtu za rok 2014 
-     súvaha k 31.12.2014 
V stanovisku sa hodnotia: 
náležitosti návrhu záverečného účtu obce 
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údaje o plnení rozpočtu, aktíva a pasíva, stav a vývoj dlhu, poskytnuté dotácie a finančné výpomoci  
 
Návrh záverečného účtu za rok 2014 nebol a ani nemohol byť vypracovaný v súlade s metodikou MF SR  
a nedáva dôveryhodný prehľad o celkovom stave v čerpaní rozpočtu, finančných a  majetkových pomeroch obce 
z nasledujúceho dôvodu:  
 
Účtovná závierka za rok 2014 bola zostavená na základe neúplných informácií a podkladov zapríčinenej 
neodovzdaním rozsiahlej účtovnej, mzdovej, daňovej a ostatnej agendy obce zo strany bývalého starostu Jána 
Tutka a pracovníkov zodpovedných za účtovníctvo, rozpočtovníctvo, mzdy a dane obce. Keďže bez chýbajúcich 
a neúplných dokladov nebolo možné vykonať štandardné postupy spojené s účtovnou závierkou a podaním 
daňového priznania na daň z príjmov za rok 2014, z dostupných dát bola spracovaná neúplná účtovná závierka 
a v poznámkach nemohla byť spoľahlivo popísaná majetková a finančná situácia obce a nemohlo byť spoľahlivo 
identifikované plnenie rozpočtu obce za rok 2014 . O tejto situácii bol listom starostu obce informovaný aj 
daňový úrad a bolo podaných niekoľko trestných oznámení. 
 
Prehľad o stave dlhu k 31.12.2014 
Obec eviduje záväzok z titulu návratných bankových úverov:  
OTP banka – číslo úveru 14046405/5200, stav = 17 516,81 
OTP banka – číslo úveru 9336002/5200,   stav =   6 307,43  
 
Hodnotenie stavu a vývoja dlhu 
Obec eviduje  k hodnotenému obdobiu úvery vo  výške 23 824,24 €.  
Tento úver predstavuje  13,19 % z bežných príjmov za rok 2014. 
Zo skutočných bežných príjmov za rok 2013 to predstavuje 19 %. 
 
 Hraničná výške zadlženia obce  je 60 % .  
 
Iné ťarchy alebo záruky  na majetku obec neeviduje.     
 
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok  2014 
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. 
 
Usporiadanie dotácií a finančných výpomoci 
 
Nie sú evidované. 
 
Inventarizácia  
Inventarizácia majetku  a záväzkov nebola vykonaná.  
Účtovná uzávierka v čase zostavovania stanoviska k záverečnému účtu zatiaľ nebola    overená audítorom.   
 
Návrh na vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2014 
Prebytok hospodárenia za rok 2014 prideliť v sume 171,72 do rezervného fondu. 
 
Záverečné zhrnutie  
Záverečný účet obsahuje predpísané náležitosti t.j. : 
-     údaje o plnení rozpočtu 
-    bilanciu aktív a pasív 
-    prehľad o stav a vývoji dlhu 
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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 2014  uzavrieť s výrokom 
súhlas s celoročným hospodárením  obce Kvakovce s výhradou 
 
Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov: 
Príkazom starostu bola nariadená podrobná inventarizácia účtov majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov a po obnovení prístupu k dokumentácii odporúča sa vykonať audit účtovnej závierky za roky 2011-
2014. 
 
Starosta obce aj poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie Správu hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu obce Kvakovce za rok 2014. Podrobná správa tvorí prílohu zápisnice.  
 
Správa zobraná na vedomie 

 
Bod č. 4: Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2014 

 
Starosta obce predložil záverečný účet obce Kvakovce, ktorý bol vypracovaný spoločnosťou Accept Audit & 
Consulting s.r.o., ktorá vykonáva účtovné služby pre obec Kvakovce. Záverečný účet bol spracovaný 
z dostupných dokladov. Poslanci si návrh preštudovali a starosta obce predniesol návrh na Uznesenie v tomto 
znení:  
Obecné zastupiteľstvo celoročné hospodárenie obce Kvakovce za rok 2014 schvaľuje s výhradou. 
Dôvody výhrady: 
Účtovná závierka za rok 2014 bola zostavená na základe neúplných informácií a podkladov zapríčinenej 
neodovzdaním rozsiahlej účtovnej, mzdovej, daňovej a ostatnej agendy obce zo strany bývalého starostu Jána 
Tutka a pracovníkov zodpovedných za účtovníctvo, rozpočtovníctvo, mzdy a dane obce. Keďže bez chýbajúcich 
a neúplných dokladov nebolo možné vykonať štandardné postupy spojené s účtovnou závierkou a podaním 
daňového priznania na daň z príjmov za rok 2014, z dostupných dát bola spracovaná neúplná účtovná závierka 
a v poznámkach nemohla byť spoľahlivo popísaná majetková a finančná situácia obce a nemohlo byť spoľahlivo 
identifikované plnenie rozpočtu obce za rok 2014 . O tejto situácii bol listom starostu obce informovaný aj 
daňový úrad a bolo podaných niekoľko trestných oznámení. 
 
Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov: 
Príkazom starostu bola nariadená podrobná inventarizácia účtov majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov a po obnovení prístupu k dokumentácii odporúča sa vykonať audit účtovnej závierky za roky 2011-
2014. 
 
Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2014 tvorí prílohu zápisnice.  
 
Hlasovanie č. 2:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2014 bol schválený.  

 
Bod. č. 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2015 

 

Hlavný kontrolór obce Kvakovce predložil návrh plánu kontrolnej činnosť na druhý polrok 2015. Plán kontrolnej 

činnosti na druhý polrok 2015 tvorí prílohu zápisnice.  
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Starosta obce v súvislosti s predloženým Plánom kontrolnej činnosti dal návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2015 pre hlavného kontrolóra obce 
Kvakovce. Plán tvorí prílohu zápisnice.  
 

Hlasovanie č. 3:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 

Bod č. 6: Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci 

Kvakovce 

 

Poslanci obce diskutovali o predloženom návrhu VZN. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo pripomienkami občanov 
a vyhovelo im v plnom rozsahu:  
 
Pripomienky:  

 Prvá ľavá – občania chcú zmenu na „Za sadmi“ akceptované a zapracované 

 Prvá pravá – občania chcú zmenu na „Vimberková“, po konzultácii s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra 
akceptované na „Vimberská“ a zapracované  

 Na osadu – občania chcú zmenu na „Hlavná“ akceptované a zapracované 

 Ku cintorínu – občania chcú zmenu na „Obchodná“ akceptované a zapracované 

 Pri  Bogárke – občania chcú zmenu na „Ku prístavu“ akceptované a zapracované 
 
Starosta obce prečítal návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvakovce o označovaní ulíc a 

iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Kvakovce. Všetky pripomienky občanov boli 

zapracované.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb 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 25.5.2015. Lehota na podávanie pripomienok skončila dňa 12.6.2015. Návrh bol 

z úradnej tabule zvesený dňa 15.6.2015.  

 
Hlasovanie č. 4:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  
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Bod č. 7: Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Kvakovciach 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce o Návrhu VZN, ktorým sa vydá poriadok 
pohrebiska a domu smútku. Predložil návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvakovce o prevádzkovom 
poriadku pohrebiska a domu smútku v obci Kvakovce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Kvakovce č. 5/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v obci Kvakovce. 
Schválené Všeobecne záväzné nariadenia tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Návrh 
VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Kvakovce dňa 24.6.2015. Lehota na podávanie pripomienok skončila 
dňa 24.6.2015. Návrh bol z úradnej tabule zvesený dňa 24.6.2015. 
 
Hlasovanie č. 5:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová,  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 

Bod č. 8: Zmluva medzi obcou Kvakovce a odborne spôsobilou osobou na prevádzku pohrebiska.  

 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vhodnosti schváliť zmluvu s odborne spôsobilou osobou na 
prevádzku pohrebiska a predložil poslancom návrh zmluvy o poskytovaní služieb medzi obcou Kvakovce 
a Milanom Groškom – MGP  na prevádzku pohrebiska a predložil návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o poskytovaní služieb medzi obcou Kvakovce a Milanom Groškom – 
MGP, Miňovce č. 40, 09032 Miňovce, IČO: 46890971 ako odborne spôsobilou osobou, ktorá sa týka poskytovaní 
odbornej činnosti súvisiacej s prevádzkou pohrebiska v obci Kvakovce.  
 

Hlasovanie č. 6:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 

Bod č. 9: Zásady hospodárenia s majetkom obce Kvakovce 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce 
Kvakovce. Hlavný kontrolór Ing. Tirpák konštatoval, že je dobré mať zásady s tým, že tieto sa môžu kedykoľvek 
meniť. Starosta prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce Kvakovce. Zásady tvoria prílohu 
zápisnice.  
Hlasovanie č. 6:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová,  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  
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Bod č. 10: Rôzne 
 
A: Hlavný kontrolór obce Ing. Ján Tirpák informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe vydať 
internú smernicu v súvislosti so zákonom č. 314/2014. Smernica bola pripravená v spolupráci so starostom 
obce a predložená poslancom. Starosta prečítal návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstva schvaľuje vydanie internej smernice obce Kvakovce v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 
307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.  
 
Hlasovanie č. 7 
ZA: Švecová, Tomko, Janevová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 

 
B: Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti zrekonštruovať a vymeniť verejné 
osvetlenie v obci Kvakovce a vytvoriť kamerový a varovný systém v rekreačnej oblasti prostredníctvom 
štrukturálnych fondov. V tejto súvislosti prečítal návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer zrekonštruovať verejné osvetlenie v obci Kvakovce a zámer vybudovať 
kamerový systém a varovný systém v obci Kvakovce prostredníctvom štrukturálnych fondov a schvaľuje všetky 
úkony vrátane projektovej prípravy, ktoré sú nevyhnutné na uchádzanie sa o prostriedky v tejto oblasti zo 
štrukturálnych fondov EÚ.  
 
Hlasovanie č. 8 
ZA: Švecová, Tomko, Janevová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 

 
 
Starosta obce v súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci Kvakovce predložil ešte jeden návrh na 
uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

- Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP kaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia 
verejného osvetlenia v obci Kvakovce“ ktorý je realizovaný obcou Kvakovce 

- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci 
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.  
 

 

Hlasovanie č. 9 
ZA: Švecová, Tomko, Janevová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Uznesenie bolo prijaté 

 
C: Starosta obce informoval poslancov o možnosti zapojiť obec Kvakovce do projektu podpory výstavby 
multifunkčného ihriska. Informoval o jednaní s VVS a.s. a snahe umiestniť ihrisko aj na ich pozemok, ktorý je 
dnes nevyužívaný ako aj na iných pozemkoch. V tejto súvislosti prečítal tento návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer zrealizovať výstavbu multifunkčného ihriska na pozemku 
Výchdoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., ako aj iných pozemkoch za predpokladu, že pozemky budú obci 
Kvakovce prenajaté za symbolické 1,- EURO. Obecné zastupiteľstva schvaľuje prípravu projektovej 
dokumentácie a uzatvorenie nájomných zmlúv za účelom výstavby multifunkčného ihriska.  
 
Hlasovanie č. 10 
ZA: Švecová, Tomko, Janevová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 

 
D: Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o prehratom súdnom spore medzi obcou 
Kvakovce a zamestnankyňou p. Annou Čikotovou vo veci neplatnosti výpovede, ktorú dostala v roku 2011. 
O prípade rozhodoval Okresný súd vo Vranove nad Topľou a v odvolacom konaní aj Krajský súd v Prešove. 
Podľa starostu obce je potrebné vec uzavrieť a nenaťahovať to zbytočne z dôvodu narastajúcich trov a aj 
z dôvodu, že v danej veci sú právoplatné rozhodnutia súdov. V tejto súvislosti prečítal návrh na uznesenie 
v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie súdneho zmieru medzi obcou Kvakovce a p. Annou Čikotovou, 
súhlasí s úhradou ušlej mzdy za obdobie odo dňa výpovede až pod deň, od kedy p. Čikotová nastúpila do práce 
z dôvodu rozhodnutia súdu o neplatnosti výpovede. Obecné zastupiteľstvo súhlasí  s úhradou trov pre advokáta 
p. Čikotovej vo výške, aké obec vyplatila p. JUDr. Alžbete Jordánovej za jej právne zastúpenie. Presná výška ušlej 
mzdy bude vypočítaná mzdovou učtárňou. Celý záväzok voči p. Anne Čikotovej bude obec Kvakovce splácať 20 
mesiacov odo dňa uzatvorenia súdneho zmieru, v prípade možnosti aj skôr.  
 
Hlasovanie č. 11 
ZA: Švecová, Tomko, Janevová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 

 
 
E: Starosta obce  informoval poslancov o situácia ohľadom obecnej obchodnej spoločnosti, ktorá od roku 2011 
nevykonáva žiadnu činnosť a je nefunkčná a bez konateľov. V tejto súvislosti predložil návrh na uznesenie 
v tomto znení:  
 
Poslanci obecného schvaľujú podanie návrhu na Okresný súd v Prešove na výmaz obchodnej spoločnosti 
Domaša City Dobrá – Kvakovce s.r.o. , IČO: 36818577 z obchodného registra.  
 
 
Hlasovanie č. 12 
ZA: Švecová, Tomko, Janevová 
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Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 

 
Bod č. 11: Diskusia 
 
V diskusii nevystúpil nikto z prítomných občanov.  
 

 
Bod č. 12: Záver 
 
 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Čikotová    Anna JANEVOVÁ  Ing. Katarína ŠVECOVÁ 

 zapisovateľ       overovateľka                       overovateľka 


