Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach
6. decembra 2018

ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce,
ktoré sa konalo dňa 6.12.2018 o 15.30 hod.
v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Domašská č. 97/1.
Predsedajúci:
Mgr. Radovan KAPRAĽ
Prítomní novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:
Matúš ONDOVČÁK
Ján ČIKOT
Marek FOĽTAN
František TUTKO
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:
Anna ČIKOTOVÁ - zapisovateľka
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce
Ospravedlnená:
Ing. Katarína ŠVECOVÁ – z osobných dôvodov
ROKOVANIE
1. Otvorenie
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:
Ján Čikot a Marek FOĽTAN
Predsedajúci uviedol, že návrh programu Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený
v pozvánke.
Program:
3. Návrh rozpočtu obce Kvakovce na roky 2019 - 2021
4. Návrh VZN č. 2/2018 o miestnej dani – dani z nehnuteľností
5. Návrh VZN č. 3/2018 o poplatku – miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
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Starosta obce dal hlasovať o Návrhu programu.
Hlasovanie č. 1:
ZA: Ondovčák, Tutko, Foľtan, Čikot
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program bol schválený
Bod č. 3: Návrh rozpočtu obce Kvakovce na roky 2019 - 2021
Starosta obce informoval poslancov o spôsobe zostavovania rozpočtu, ktorý v zásade vždy pripravuje účtovná
firma, ktorá vykonáva účtovné služby pre obec Kvakovce. Uviedol, že sám nie je ekonóm a preto odborné veci
pripravujú ekonómovia, ktorí tomu rozumejú. Návrhom rozpočtu obce Kvakovce sa zaoberal aj hlavný
kontrolór obce Ing. Ján Tirpák, ktorý pripravil Správu hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Kvakovce na
roky 2019 – 2021 a túto správu dostali všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
Starosta požiadal hlavného kontrolóra, aby oboznámil obecné zastupiteľstvo so svojim stanoviskom.
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór oboznámil obecné zastupiteľstvo so svojou správou k Návrhu rozpočtu,
uviedol, že rozpočet je vždy odhadom, ktorý by mal byť čo najreálnejší a počas roka sa mení. Podľa neho je
metodika zostavenia rozpočtu správna, je reálny a odporúčal poslancom obce, aby rozpočet schválili.
Medzi poslancami obce a hlavným kontrolórom sa viedla diskusia o rozpočte, jeho obsahu. Keďže medzi
poslancami panoval všeobecný súhlas, starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce:
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána Tirpáka k Návrhu rozpočtu obce
Kvakovce na roky 2019 - 2021, ktorého Návrh bol vyvesený v zákonom stanovenom čase pred rokovaním
obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
b) schvaľuje Návrh rozpočtu obce Kvakovce na roky 2019-2021 v predloženom znení, ktorý spracovala Janka
MARIŇÁKOVÁ zo spoločnosti Úradovňa plus s.r.o., ktorá vykonáva účtovné služby pre obec Kvakovce.
Kompletný návrh rozpočtu tvorí prílohu tohto uznesenia vrátane vyjadrenia hlavného kontrolóra obce
Hlasovanie č. 2:
ZA: Ondovčák, Tutko, Foľtan, Čikot
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rozpočet obce Kvakovce na roky 2019 – 2021 bol schválený
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Bod č. 4.: Návrh VZN č. 2/2018 o miestnej dani – dani z nehnuteľností
Starosta obce uviedol, že vzhľadom na rastúce ceny energií, rast minimálnej mzdy, rôznych poplatkov je
potrebné upraviť daň z nehnuteľností ohľadom stavieb, daň za pozemky sa meniť nebude. Poslanci uviedli, že
treba k tejto veci pristupovať citlivo, aby bol dopad na ľudí minimálny. Starosta uviedol, že všetko sa zohľadnilo
a ani on nemá záujem, aby došlo k necitlivému prístupu a predstavil poslancom celý rad opatrení.
Ing. Ján TIRPÁK – treba zohľadniť všetky skutočnosti, ale návrh je rozumný a obec získa nemalé finančné
prostriedky.
Keďže medzi poslancami panoval všeobecný súhlas s pripraveným Návrhom VZN č. 2/2018 o miestnej dani –
dani z nehnuteľností, starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvakovce o miestnej dani –
dani z nehnuteľností č. 2/2018. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018
o miestnej dani – dani z nehnuteľností. Schválené Všeobecne záväzné nariadenie tvorí neoddeliteľnú prílohu
zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Kvakovce
dňa 12.11.2018. Lehota na podávanie pripomienok skončila dňa 3.12.2018. Návrh bol z úradnej tabule zvesený
dňa 3.12.2018. Návrh VZN tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie č. 3:
ZA: Ondovčák, Tutko, Foľtan, Čikot
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh VZN č. 2/2018 o miestnej dani – dani z nehnuteľností bol schválený.
Bod č. 4.: Návrh VZN č. 3/2018 o poplatku – miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s Návrhom VZN č. 3/2018 o poplatku – miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V obci sa nemení nič, tu sa normálne separuje
odpad aj funguje vývoz bez problémov. Problémom je rekreačná oblasť a rast cien za skládkovanie odpadov
približne o 30 %, ktoré má platiť od nového roka. Ministerstvo vôbec nemyslelo na rekreačné oblasti, kde je
problém so separovaním odpadu a spoločnosti, ktoré sú na to oprávnené to nechcú riešiť, lebo v zákone je
diera. Obec nemôže nereagovať na zmeny, ktoré prináša nová legislatíva a zákony. Aj preto je tu tento Návrh.
Marek FOĽTAN – je vidieť, že je viac poriadku, ľudia naozaj hádzali do kontajnerov všeličo, ak bude kamerový
systém, budeme vedieť viac sledovať, kto, kedy, kde a aký odpad hádže do kontajnerov a porušovateľov
budeme vedieť pokutovať.
František TUTKO – je to pravda, mnohí ľudia aj z okolitých obcí chodili a hádzali stavebný odpad do
kontajnerov.
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Keďže medzi poslancami obce panoval všeobecný súhlas s návrhom, starosta obce prečítal Návrh na uznesenie
v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvakovce o poplatku miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2018. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o poplatku - miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. Schválené Všeobecne záväzné nariadenie tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Kvakovce dňa
12.11.2018. Lehota na podávanie pripomienok skončila dňa 3.12.2018. Návrh bol z úradnej tabule zvesený dňa
3.12.2018. Návrh VZN tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie č. 4:
ZA: Ondovčák, Tutko, Foľtan, Čikot
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh VZN č. 3/2018 o poplatku – miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol
schválený.
Bod č. 6.: Rôzne
A.: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadnutí
Starosta obce uviedol, že podľa zákona o obecnom zriadení je potrebné určiť poslanca obce, ktorý bude
oprávnený zvolávať zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch, v ktorých to upravuje zákon. Navrhol
poslanca obce p. Mareka Foľtana. Keďže s návrhom bol všeobecný súhlas, starosta prečítal Návrh na uznesenie
v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach poveruje poslanca obecného zastupiteľstva p. Mareka Foľtana zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie č. 5:
ZA: Ondovčák, Tutko, Čikot
Proti: 0
Zdržal sa: Foľtan
Uznesenie bolo schválené.
B.: Úprava smernice o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám ľudí
vlastniacim nehnuteľnosti na území obce Kvakovce.
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s existujúcou Smernicou, ktorú je podľa jeho
názoru potrebné aktualizovať tak, aby v nej boli zohľadnené viaceré sociálne aspekty. Informoval poslancov
o všetkých zmenách, ktoré boli zapracované do tejto Smernice, s čím poslanci obce súhlasili. Keďže medzi
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poslancami panoval všeobecný súhlas s aktualizáciou Smernice, starosta obce prečítal Návrh na uznesenie
v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach schvaľuje Smernicu o poskytovaní jednorazového finančného príspevku
osobitným skupinám ľudí vlastniacim nehnuteľnosti na území obce Kvakovce. Smernica tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie č. 6:
ZA: Ondovčák, Tutko, Foľtan, Čikot
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
C.: Plat starostu
Starosta obce informoval poslancov obce, že je potrebné mu podľa zákona určiť plat a zároveň uviedol, že
jemu stačí základný plat a navrhol, že si chce znížiť úväzok na polovicu tak, ako mal doteraz. Poslanci s týmto
návrhom súhlasili, preto starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:
A: Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach na návrh starostu obce Mgr. Radovana Kapraľa znižuje „plný úväzok“
starostu obce Kvakovce na „polovičný úväzok“ starostu obce s účinnosťou od 3.12.2018.
B: 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 základný mesačný plat starostu obce Mgr. Radovana Kapraľa s účinnosťou od 3.12.2018.
Hlasovanie č. 7:
ZA: Ondovčák, Tutko, Foľtan, Čikot
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené. Plat starostu obce bol schválený.
D.: Ustanovenie komisií a ich zloženie
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o komisiách, ktoré boli zriadené obecným
zastupiteľstvom a ktoré dodnes pracovali. Jedná sa o Komisiu cestovného ruchu, Komisiu majetkovú a Komisiu
urbanizmu, architektúry a krajinotvorby. Je potrebné, aby sa každý uviedol, kto chce v akej komisii pracovať.
Z diskusie vyplynulo, že by bolo vhodné urobiť Komisiu pre hospodárenie s obecným lesom. Doteraz sa o túto
činnosť staral poslanec obce p. Juraj Arendáš s odborným lesným hospodárom p. Sabolom, keďže tejto veci
rozumeli.
Marek FOĽTAN – bolo by vhodné zriadiť takúto komisiu pre obecný les. K ostatným komisiám nemal výhrady.
František TUTKO – treba pozrieť na schválený plán v lese, už mal byť pripravený, za to nesie zodpovednosť
lesný hospodár
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Matúš ONDOVČÁK – uviedol, že je potrebné sa tomu venovať, on je často preč, ale keď bude v obci, je ochotný
sa tomu venovať.
Keďže medzi poslancami panoval všeobecný súhlas, každý uviedol, kde a v akej komisii by chcel pracovať, preto
starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tieto komisie v tomto zložení:
Komisia cestovného ruchu
- Ing. Martina Timková – predsedníčka
- Rastislav Košalko – podpredseda
- Ing. Katarína Švecová
- Anna Janevová
- PhDr. Silvia Dvorjaková
- Mgr. Milena Trybulová
- Ing. Lenka Babinová
- Ing. Branislav Feriančik
Komisia majetková
- Mária Dančová - predseda
- Ing. Ján Onderišin – podpredseda
- Matúš Ondovčák
- Anna Janevová
- František Tutko
- Mgr. Milan Petrík
- Marek Foľtan
- Ján Čikot
Komisia urbanizmu, architektúry a krajinotvorby
- Ing. Arch. Peter Doričko – predseda
- Ing. Branislav Feriančik – podpredseda
- Ing. Katarína Švecová
Komisia pre hospodárenie v obecnom lese
- Ján Čikot – predseda
- František Tutko – popdpredseda
- Matúš Ondovčák
- Marek Foľtan
Hlasovanie č. 8:
ZA: Ondovčák, Tutko, Foľtan, Čikot
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené. Komisie a ich zloženie bolo odsúhlasené.
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E.: Úpravy rozpočtu
Starosta obce informoval, že je potrebné upraviť ešte tohtoročný rozpočet, k čomu sa vyjadril aj hlavný
kontrolór obce s tým, že je to potrebné schváliť. Medzi poslancami panoval všeobecný súhlas s návrhom, preto
starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením
podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z., podľa návrhu spoločnosti Úradovňa plus s.r.o., ktorá
vykonáva účtovné služby pre obec Kvakovce tak, aby boli zohľadnené všetky príjmy a výdavky obce Kvakovce
v roku 2018 vrátane poskytnutých dotácií.
Hlasovanie č. 9:
ZA: Ondovčák, Tutko, Foľtan, Čikot
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené. Úpravy rozpočtu boli schválené.
F.: Pluh na sneh
Starosta obce informoval, že doteraz zimnú údržbu zabezpečovala obec prostredníctvom cudzích osôb, keďže
sme nemali vlastnú techniku. Teraz má obec k dispozícii traktor, preto je vhodné zakúpiť snežný pluh. Keď sa
radil s odborníkmi, bolo mu povedané, že pluh je lepší predný. V Poľsku sú lacnejšie ako u nás, lebo overil si to
na weboch. Obec má viacero ponúk, ale tieto pluhy sú u nás nenormálne drahé.
Matúš ONDOVČÁK – skúsi sa pozrieť ešte na internete, je vhodné mať takýto pluh, bude potrebné časom riešiť
pracovníka.
Marek FOĽTAN – určite je dobré mať pluh, zadný pri prekážke podskočí, predný je náročnejší, ale v niektorých
uličkách je praktický.
Mgr. Radovan KAPRAĽ – pluh, ktorý našiel na internete má odpružený brit aj hydrauliku
Keďže medzi poslancami obce panoval všeobecný súhlas s nákupom pluhu, starosta obce prečítal Návrh na
uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie snežného pluhu pre obecný traktor.
Hlasovanie č. 10:
ZA: Ondovčák, Tutko, Foľtan, Čikot
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

Marek FOĽTAN
overovateľ

Ján ČIKOT
overovateľ
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Anna ČIKOTOVÁ
zapisovateľka

