Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach
6. mája 2015

ZÁPISNICA

zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa
6. mája 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. František TOMKO
Juraj ARENDÁŠ
Ing. Katarína ŠVECOVÁ
Ospravedlnená:
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ
ROKOVANIE
1. Otvorenie
V poradí 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan Kapraľ.
Za zapisovateľa bol starostom určený:
Anna Čikotová – pracovníčka OcÚ
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:
Anna Janevová a Ing. Katarína Švecová
Starosta uviedol, že návrh programu 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.
Program
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa/ky.
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Kvakovce
4. Rôzne
- žiadosť o preplatenie dovolenky exstarostu Jána Tutka
5. Diskusia
6. Záver
7. Diskusia
Keďže neboli žiadne návrhy na doplnenie programu, starosta dal hlasovať o svojom návrhu na zaradenie
jednotlivých bodov do programu rokovania. Podľa prezenčnej listiny bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné,
prítomní boli štyria poslanci.
Hlasovanie č. 1:
ZA: Arendáš, Janevová, Švecová, Tomko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program bol schválený
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3. Voľba hlavného kontrolóra obce Kvakovce
Starosta obce zhrnul, že obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10.3.2015 odvolalo z funkcie hlavného
kontrolóra obce Kvakovce Ing. Vladimíra Malého. Dňa 26.3.2015 bola vyhlásená nová voľba hlavného
kontrolóra stanovená na 6.5.2015.
V stanovenom termíne sa do výberového konania prihlásil jeden záujemca, Ing. Ján Tirpák, ktorého obecný
úrad pozval na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Z otvorenia prihlášky Ing. Jána Tirpáka bola vyhotovená zápisnica, ktorú podpísali všetci prítomní poslanci
obecného zastupiteľstva. Zistilo sa, že Ing. Ján Tirpák splnil všetky podmienky stanovené zákonom a predložil
všetky doklady, ktoré boli potrebné predložiť s prihláškou na funkciu hlavného kontrolóra obce Kvakovce.
Starosta kandidáta na hlavného kontrolóra privítal a požiadal ho, aby sa predstavil.
Ing. Ján Tirpák zhrnul svoje doterajšie pôsobenie, informoval prítomných, že vykonáva funkciu hlavného
kontrolóra obce Ľubotice, je súdnym znalcom v oblasti účtovníctva a ekonómie a tiež pôsobí v dvoch
obchodných spoločnostiach, čo sa dá overiť aj na internetovom obchodnom registri. Ako zaujímavosť uviedol,
že aj keď pôsobí viac ako 30 rokov v Prešove, pochádza z neďalekej obce Žalobín, kde dodnes žije jeho matka.
Starosta obce poďakoval Ing. Jánovi Tirpákovi za prezentáciu. Pred samotnou voľbou hlavného kontrolóra bola
v súlade s volebným poriadkom zvolená volebná komisia. Návrh na uznesenie prečítala zástupkyňa starostu
obce p. Anna Janevová.
Návrh na uznesenie:
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú:
A: Členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra v obci Kvakovce v zložení:
- Ing. Katarína Švecová – predsedníčka
- p. Juraj Arendáš
- Ing. František Tomko
B: za zapisovateľku volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra p. Annu Janevovú.
Hlasovanie č. 2:
ZA: Arendáš, Janevová, Tomko, Švecová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté
Voľbu riadila predsedníčka volebnej komisie Ing. Katarína Švecová. Každý poslanec obdržal hlasovací lístok
s uvedením mena kandididáta na funkciu hlavného kontrolóra. Hlasovalo sa tajne do volebnej urny.
Po skončení hlasovania volebná komisia pristúpila k otváraniu obálok, ktoré obsahovali hlasovacie lístky.
Z hlasovania a voľby bola vyhotovená zápisnica, ktorú podpísali všetci členovia volebnej komisie.
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 4
Počet vrátených hlasovacích lístkov: 4
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Počet nevrátených hlasovacích lístkov: 0
Kandidát Ing. Ján Tirpák získal v tajnej voľbe v prvom kole voľby 4 hlasy poslancov obecného zastupiteľstva.
Starosta obce zablahoželal Ing. Jánovi Tirpákovi a prečítal tento návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach na svojom zasadnutí dňa 6. Mája 2015 v tajnej voľbe zvolilo za hlavného
kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána Tirpáka, ktorý získal 4 hlasy.
Hlasovanie č. 3:
ZA: Arendáš, Janevová, Tomko, Švecová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté
4. Rôzne
A: Žiadosť o preplatenie dovolenky exstarostu Jána Tutka
Starosta obce informoval o predžalobnej výzve, ktorú doručil právny zástupca exstarostu Jána Tutka JUDr.
Jozef Čorba, PhD. obci Kvakovce. Vo výzve sa dožaduje preplatenia dovolenky v celkovej výške 1788,60 EUR
plus úroky z omeškania vo výške 12,13 EUR.
Starosta obce poznamenal, že o preplatení dovolenky musí rozhodnúť obecné zastupiteľstvo, preto otvoril
diskusiu k tomuto bodu a k tejto predžalobnej výzve.
V diskusii odznelo:
- Poslanec p. Juraj Arendáš uviedol, že je na to viac názorov, a aby z toho nebol ďalší problém.
- Poslanec Ing. František Tomko uviedol, že každý starosta vie, kedy mu končí funkčné obdobie a preto si
mal dovolenku vyčerpať.
- Poslankyňa p. Anna Janevová uviedla, že dodnes nevieme, čo sa udialo s peniazmi, ktoré boli vybrané
v hotovosti z obecného účtu exstarostom Jánom Tutkom.
Starosta prečítal návrh na uznesenie:
Kto je za to, aby exstarostovi Jánovi Tutkovi bola preplatená nevyčerpaná dovolenka
Hlasovanie č. 4:
ZA: Arendáš
Proti: Tomko
Zdržal sa: Janevová, Švecová
Uznesenie nebolo prijaté
Starosta požiadal p. Annu Čikotovú, aby právnemu zástupcovi p. Jána Tutka zaslala návrh uznesenia, ktoré
obecné zastupiteľstvo neodsúhlasilo.
B: V bode rôzne ďalej odznelo:
-

Poslanec Juraj Arendáš sa dotazoval ohľadom znaleckých posudkov na hnuteľný majetok vo vlastníctve
obce Kvakovce, na čo mu starosta odpovedal, že k tomuto bodu by malo byť samostatné zasadnutie
zastupiteľstva.
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-

-

Diskusia o obecnom lese sa niesla v tom duchu, že je potrebné zistiť stav v obecnom lese, na čo mu
starosta obce odpovedal, že kontaktoval Ing. Hruškovica, aby pripravil návrh spolupráce na výkon
funkcie odborného lesného hospodára v obecnom lese.
Hlavný kontrolór obce Kvakovce Ing. Ján Tirpák uviedol, že je potrebné schváliť celý rad smerníc
a usmernení, ako postupovať pri obecnom majetku a podobne. Starosta obce ho informoval, že
momentálne sú v príprave Zásady hospodárenia s obecným majetkom a uvítal jeho záujem o túto
oblasť, keďže je dobré mať jasné pravidlá.

5. Diskusia
V diskusii neodzneli žiadne príspevky

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

