Obec Kvakovce,

Obecný úrad Kvakovce,

094 02,

Kvakovce 88,

okr. Vranov nad Topľou

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 29.12.2011 o 18.00 hod.
zasadačke OcÚ v Kvakovciach

Zasadnutie otvoril a viedol

starosta obce Kvakovce Ján Ondovčák.

Prítomní:
Jaroslav Dupaľ, Viktor Humeník, Ján Tutko, Zdenko Magnus
Neprítomný:
Jozef Danč

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Kanalizácia obce Kvakovce, zúčtovacie vzťahy za rok 2011
Rôzne
Záver

Doplnenie programu:
Zrušenie uznesenia číslo 143/2011
Hlasovanie: 4 za, l neprítomný
Ján Tutko
Obec Kvakovce od roku 2002 pracuje na výstavbe „Kanalizácie a ČOV
Kvakovce“. Je to beh na dlhé trate.
Obec každý rok žiada o dotáciu , poskytnutie finančných prostriedkov
z Enviromentálneho fondu. Je to účelová dotácia. Obec Kvakovce má práce
fyzicky zrealizované. V tomto prípade ide o čiastku 191 939,00 Eur
z Enviromentálneho fondu a 9607,23 - finančné prostriedky z vlastných
zdrojov.
Jaroslav Dupaľ
P. Tutko informoval o finančnej čiastke.
Čo sa týka fyzicky prevedených prác jedná sa:
SO 07 Stoková sieť – stoka A – A3 - 1
Výstavba kanalizácie DN 315 PVC s betónovými kanalizačnými šachtami DN 1000
Stoka
Stoka
Stoka
Stoka
Stoka
Stoka
SPOLU

A
A
A
A
A
A

1
1-1
2-2
3
3-1

229,0 m
106,0 m
186,0 m
208,0 m
155,0 m
22,0 m
906,0 m

8 ks šachiet
5 ks šachiet
8 ks šachiet
6 ks šachiet
7 ks šachiet
l ks šachta
35 ks šachiet

/5,6,7,8,22,23,24,25/
/45,46,47,48,49/
/58,59,60,61,62,63,64,65/
/81,82,83,84,85,86/
/95,96,97,98,99,100,101/
/102/

Mgr. Radovan Kapráľ
Mgr. Radovan Kapraľ v diskusii k tomuto bodu vyjadril znepokojenie nad
tým, že takáto dôležitá vec sa rieši na poslednú chvíľu, faktúra za
vykonané práce bola obci Kvakovce doručená dňa 06. decembra 2011.
Upozorňoval, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14. decembra
nebolo obecné zastupiteľstvo a ani on sám ako kontrolór obce o existencii
takejto faktúry informovaný, čo považuje minimálne za hazard, aký by sa
nemal opakovať. Vyjadril presvedčenie, že takéto závažné veci sa nemôžu
riešiť na poslednú chvíľu a minimálne od 6.decembra bolo dostatok času na
prediskutovanie veci. Ešte pred hlasovaním o návrhu uznesenia upozornil
starostu obce Kvakovce a poslancov obecného zastupiteľstva na platné zákony
v SR a zdôraznil, že je nevyhnutné postupovať v tejto veci v súlade
s platnou legislatívou, v súlade so zmluvou s Enviromentálnym fondom
a opakovane zdôraznil, že musia byť dodržané všetky zákonné postupy.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu faktúry č. F110354 za prevedené
práce na diele „Kanalizácia a ČOV Kvakovce“ v súlade so zmluvou podpísanou
s Enviromentálnym fondom.
Hlasovanie 4 za, l neprítomný
Jaroslav Dupaľ
Aj keď na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve bolo schválené VZN č.
7/2011 o zavedení a uložení miestneho poplatku a určení náležitosti
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznesením
číslo 143/2011, po podrobnejšom skúmaní a analýze všetkých faktúr za rok
2011,
oboznámení
sa
s
nedostatkami
vo
VZN
z minulého
obdobia
a konzultáciach
s JUDr.
Jozefom
Sotolářom
–
odborníkom
v oblasti
komunálneho práva,
pristupujeme k prepracovaniu predmetného VZN, nakoľko
u tohto poplatku nie je nutne zdaňovacím obdobím celý kalendárny rok, preto
je ešte možnosť opravy v súlade so zákonom, aby predmetný poplatok bol aj
vymáhateľný a neopakovala sa chyba predchádzajúceho obdobia.
Dodatočne sme zistili, že bol stanovený rovnaký spôsob
sadzby v
intraviláne obce Kvakovce , kde je zavedený množstvový zber , ako aj
v časti RO Dobrá, kde je zavedený nemnožstvový zber. Tým boli znevýhodnení
občania obce Kvakovce. Zákon rozoznáva množstvový a nemnožstvový zber .
Predmetné VZN bude ešte prerokované v majetkovej komisii v roku 2012.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 143/2011 – schválenie všeobecne
záväzného nariadenia Obce Kvakovce č. 7/2011 o zavedení a uložení miestneho
poplatku a určení náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie 4 za , l neprítomný
Rôzne
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený materiál ohľadom vydržania
lesných pozemkov na Domaši – Dobrej pre p. A. Rošteckého, bytom Slovenská
Kajňa.
Poslanci po prehliadnutí materiálov konštatovali, že žiadosť je určená
Lesom SR, nie Obci Kvakovce. Nevedia k čomu sa majú vyjadriť, na akú
skutočnosť reagovať.
Ak by bola adresovaná žiadosť Obci Kvakovce, bude to potrebné prejednať
v majetkovej komisii Obce Kvakovce.

Starosta obce Ján Ondovčák poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Poprial všetko dobré do nového roka 2012, fungovanie v zdraví a porozumení
pre napredovanie obce Kvakovce.

Kvakovce, 29.12.2011
Zapísala: Viera Puškášová

_______________________________________________________________________________________
Viktor Humeník
poslanec OZ a overovateľ

Ján Ondovčák
starosta obce

Ján Tutko
poslanec OZ a overovateľ

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29.12.2011
Schvaľuje
__________________________________________________________________________________________
UZNESENIE číslo 146/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu faktúry č. F110354 za prevedené
práce na diele „Kanalizácia a ČOV Kvakovce“ v súlade so zmluvou podpísanou
s Enviromentálnym fondom.
Hlasovanie 4 za, l neprítomný

Ján Ondovčák
starosta obce
_______________________________________________________________________________________

UZNESENIE číslo 147/2011
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 143/2011 – schválenie všeobecne
záväzného nariadenia Obce Kvakovce č. 7/2011 o zavedení a uložení miestneho
poplatku a určení náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie 4 za , l neprítomný
Ján Ondovčák
starosta obce
_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

