Zápisnica
z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kvakovce v roku 2012
konaného dňa 25.januára 2012
V zápisnici je opísaný priebeh rokovania obecného zastupiteľstva. Udalosti a výroky jednotlivých rečníkov
sú popísané v časovom a vecnom chronologickom slede tak, ako sa stali.

I. časť

- účastníci na II. zasadnutí ObZ

Prítomní : poslanci OZ - Danč Jozef, Dupaľ Jaroslav, Humeník Viktor, Magnus Zdenko, Tutko Ján
hlavný kontrolór – Mgr. Kapraľ Radovan
občania obce Kvakovce v počte 30
zamestnankyňa obce – Puškášová Viera
zástupcovia regionálnych médii

II.časť

- spôsob a dôvod zvolania, navrhnutý program rokovaniaObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce Kvakovce Ján Ondovčák, písomnými pozvánkami,
na základe písomnej požiadavky všetkých piatich poslancov ObZ obce Kvakovce, ktorí požiadali o riešenie
situácie ohľadne opakovaného porušovania povinnosti vyplyvajúce z funkcie hlavného kontrolóra Mgr.
Kapraľa Radovana. Zasadnutie bolo zvolané ako mimoriadne a verejné.
Obsah žiadosti poslancov je aj obsahom navrhnutého programu II. zasadnutia ObZ.

III. časť - priebeh rokovania ObZ
- zasadnutie otvoril zástupca starostu obce Kvakovce Tutko Ján o 18, 15 hod. Odôvodnil neprítomnosť
starostu Ondovčáka Jána a to z dôvodu jeho zdravotných ťažkosti a oznámil prítomným, že povedie
rokovanie ObZ z poverenia starostu obce Kvakovce, ktorý ho poveril viesť rokovanie na II. zasadnutí ObZ
v roku 2012.
1) - zástupca starostu skonštatoval, že ObZ je uznášania schopné pretože je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov ObZ obce Kvakovce. Prítomní všetci piati poslanci ObZ.
- v ďalšom slede oboznámil poslancov s navrhnutým programom rokovania II. zasadnutia
ObZ.
- vyzval poslancov na doplňujúce prípadne pozmeňujúce návrhy k navrhnutému programu
- nikto z poslancov nemal doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy k programu
- poslanci na výzvu zástupcu starostu, aby hlasovali za navrhovaný program, odhlasovali
program rokovania II. zasadnutia ObZ j e d no m y s e ľ n e.
2) - za zapisovateľku určil zástupca starostu Puškášovú Vieru
3) - za overovateľov zápisnice z II. zasadnutia ObZ, určil zástupca starostu poslancov Dupaľa
Jaroslava a Humeníka Viktora
4) - procedurálne otázky otvorenia II. zasadnutia ObZ obce Kvakovce, zástupca starostu ukončil
5) - následne zástupca starostu oboznámil prítomných, že sa pristúpi na dnešnom zasadnutí
k prerokovaniu záležitosti, ktorá je predmetom rokovania.
6) - zástupca starostu obsiahlejšie informoval o tom, k čomu sa ObZ obce Kvakovce rozhodlo
po voľbách v roku 2010. Spomenul záležitosť správy daní a poplatkov, ich kvalitnejšieho
spravovania a nového personálneho obsadenia na tejto funkcii.
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- 2 Budovania technickej infraštruktúry v obci Kvakovce. Základných funkcii, ktoré obec zabezpečuje.
V niektorej oblasti sa darí viac niekde menej. Keby ObZ vedelo dopredu predpokladať aké efektívne
kroky treba urobiť na kvalitný chod obce, tak by tak urobilo. Ale keďže s tým do značnej miery
máme problém, riešime veci priebežne tak, aby sme eliminovali na minimum negatívne dopady na
obec. Ekonomické veci sú dosť zložité pretože v predchádzajúcom období došlo k neprehľadnému
a nezodpovednému nakladaniu s finančnými ale aj materiálnymi zdrojmi obce Kvakovce, ktoré
zaťažujú a ešte budú zaťažovať obec.
Jednou zo základných vecí je aj kontrolná činnosť, ktorú je treba vykonávať na obci. Pripisovali
sme jej značný význam. Venovali sme jej pozornosť, pretože dobré fungujúci kontrolný systém
znamená dobré fungovanie obce pre ObZ, pre starostu pre obecný úrad.
Preto ObZ v mesiaci február 2011 pristúpilo k voľbe hlavného kontrolóra potom, keď sa vzdala funkcie hlavnej kontrolórky Baranová Ľudmila.
Po prebehnutom výberovom konaní bol zvolený na funkciu hlavného kontrolóra Mgr. Kapraľ
Radovan. Počas necelého roka pri vykonávaní činnosti vo funkcii hlavného kontrolóra, poslanci
ObZ obce Kvakovce zistili vážne nedostatky vo funkcii hlavného kontrolóra Mgr. Kapraľa Radovana.
Akým spôsobom sa tieto nedostatky budú riešiť v činnosti hlavného kontrolóra, rozhodnú poslanci
na tomto zasadnutí, počas dnešného rokovania.
7) - následne po ukončení svojho vystúpenia zástupca starostu otvoril rozpravu k jedinému bodu
rokovania ObZ .
Rozpráva k jedinému bodu programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Kvakovce:
8) - o slovo sa prihlásil poslanec Danč Jozef s otázkou : „ Chcem vedieť o aké hrubé porušenie
v činnosti hlavného kontrolóra sa jedná?“ Pretože nie je informovaný, nakoľko sa
nezúčastňuje na stretnutiach s poslancami. Nevie prečo je zrazu taká nespokojnosť, keď
doteraz bola práca pána Kapraľa, ste boli spokojní a zrazu taká zmena. Chcel by som vedieť
aké hrubé porušenia tam nastali. Ďakujem.
9) - reakcia zástupcu starostu na vystúpenie poslana Danča.
Je mi ľúto pán poslanec, že sa nezúčastňuješ pracovných stretnutí, ktoré iniciujú jednotliví poslanci
na vzájomné pracovné stretnutia. Záleží na tebe samom akú iniciatívu a aktivitu prejavíš ty sám.
O tom o aké hrubé porušenie vo funkcii hlavného kontrolóra ide, bude môcť počuť poslanec Danč v
ďalšom priebehu tohto rokovania.
Do priebehu rokovania II. zasadnutia ObZ začal v tomto momente nevhodným, neslušným a deštruktívnym spôsobom
vstupovať občan z prítomnej verejnosti pán Front František. Svojim vykrikovaním a hlasným prejavom rušil priebeh
rokovania ObZ, skákal do reči hovoriacim poslancom a predsedajúcemu, bez toho aby mu bolo udelené slovo. !!!!!

10) – predsedajúci zástupca starostu upozornil pána Fronta, aby nevstupoval počas rokovania
ObZ do
jeho priebehu bez toho aby mu bolo udelené slovo a teda nevhodným a proti zákonným spôsobom.
11) - poslanec Danč reagoval na slova zástupcu starostu s tým, že by sa aj zapájal do pracovných
stretnutí
ale bol zopárkrát na úrade a dvere boli zatvorené. Obecný úrad je tu pre všetkých občanov aj pre toho
posledného občana. Nemá sa tu zamykať. Dopočul sa, že si štyria poslanci neprajú, aby chodil na
pracovné stretnutia. Takže žiada o odpoveď : „ Čo som vám zle urobil?
12) – zástupca starostu sa spýtal pána Danča „ či je toto jeho konštatovanie, alebo má nejaký
návrh.“
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- 313) - poslanec Danč „ chcem vedieť prečo ma ostatní poslanci nechcú na pracovných
stretnutiach.“
14) - zástupca starostu, neviem odkiaľ berie takéto informácie pán Danč, ale ako poslanec sa
môže dotazovať, predkladať návrhy a zapájať sa do rôznych aktivít potrebných pre obec. Ak
má pán Danč ako poslanec nejaký návrh, nech ho prednesie na zasadnutí zastupiteľstva. Aby
urobil kroky, ktoré budú smerovať na zmenu tohto stavu.
15) - poslanec Danč, „Prečo ja?“
16) - zástupca starostu, a kto ich ma urobiť?
17) - poslanec Danč, tak vy jednoznačne. Keď ma nechcete medzi seba. Povedzte mi dôvod,
prečo?
18) - zástupca starostu, ja som taký poslanec ako ty. Máš také práva a povinnosti ako ja, ako aj
ostatní.
19) - poslanec Danč, tak ako to, že každý vedel, že sa menila dlažba na obecnom úrade, len ja
som nevedel.. To ja mám behať za vami ako pes?
20) - zástupca starostu, no nie mi štyria máme behať za tebou?
21) - do dialógu zástupcu starostu a poslanca Danča vstúpil poslanec Dupaľ a žiadal, aby sa
pokračovalo pri prerokovaní programu, pretože toto tu nepatrí.
22) - zástupca starostu, v poriadku ,O.K. Takže nech sa páči pani poslanci môžete sa hlásiť
o slovo.
23) - prihlásil sa poslanec Magnus. Podrobne oboznámil zastupiteľstvo a verejnosť o porušení
povinnosti hlavného kontrolóra Kapraľa ako vedúceho zamestnanca (podľa § 18 a,ods.9
písm., zákona o obecnom zriadení) tým, že nedodržiava počas celého funkčného obdobia 8hodinový týždenný pracovný čas, čím nedodržuje podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve
zo dňa 21.2.2011 a tým porušuje povinnosti vedúceho zamestnanca.
Navrhol na základe svojho odôvodnenia odvolať Mgr. Radovana Kapraľa z funkcie hlavného
kontrolóra. O svojom návrhu žiadal hlasovať.
24) – zástupca starostu, poďakoval poslancovi Magnusovi.
Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra a jedným z dôvodov je opakované porušovanie
povinnosti vedúceho zamestnanca, ktorý predniesol poslanec Magnus. Dôvod bol jasný a zrozumiteľný.
Občan František Front znova nevhodne začal rušiť priebeh rokovania zástupiteľstva !!!!

25)- zástupca starostu, má niekto nejaký iný návrh? Nech sa páči poslanec Dupaľ.
26) - poslanec Dupaľ, chcem k dôvodom predneseným poslancom Magnusom povedať, že v mesiaci jún 2011
bola kontrola z Inšpektorátu práce a ta nám vytkla, že zamestnanci obce Kvakovce nezapisujú svoju
dochádzku do práce. Na túto skutočnosť som vtedy ako zástupca starostu, ktorý plnil úlohy starostu,
upozornil aj hlavného kontrolóra Mgr. Kapraľa. Pán Kapraľ nie je ani raz doposiaľ v knihe zapísaný. Pán
Kapraľ nedodržiaval 8-hodinový týždenný pracovný čas podľa zmluvy, ktorú podpísal vtedy ešte s pánom
Kolesárom.
27)- zástupca starostu, ďakujem. Nech sa páči pani poslanci. Má ešte niekto niečo? Pán poslanec Dupaľ.
28) - poslanec Dupaľ, vieme, že podľa zákona o obecnom zriadení je tiež dôvodom na odvolanie hlavného
kontrolóra z funkcie aj hrubé alebo opakované zanedbávanie povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie
a ak bol na to aspoň ráz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom. Mgr. Kapraľ ako hlavný
kontrolór nepredložil ani raz návrh kontrolnej činnosti a to ani za I. polrok 2011, ani za II. polrok 2011
a ni za I. polrok 2012, čo bol povinný urobiť podľa § 18 f ods.1 písm.b., zákona o obecnom zriadení.
Mgr. Kapraľ hrubo a opakovane zanedbával povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie podľa § 18 a, ods.9
písm.b., a to tým, že nesplnil úlohy uložené ObZ obce Kvakovce uzneseniami č. 100/2011 a č.
102/2011 zo dňa 5.7.2011, č.96/2011 zo dňa 6.6.2011 a č. 126/2011 zo dňa 21.9.2011. Na
zanedbávanie bol niekoľkokrát upozornený a to aj písomne. Nedodržiaval pravidlá kontrolnej činnosti
podľa § 18 d zákona o obecnom zriadení.
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- 4 Z uvedeného dôvodu navrhujem odvolať z funkcie hlavného kontrolóra Mgr. Radovana Kapraľa.
Žiadam o mojom návrhu hlasovať.
29) – zástupca starostu, ďakujem. Nech sa páči pani poslanci k tomuto bodu. Pokiaľ nemá nikto nič, je tu
porušenie pravidiel zo strany kontrolóra aj v treťom bode. Dovolím si predniesť tento bod. ObZ
môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie ak uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods.1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch. Mgr. Kapraľ od svojho
zvolenia doteraz nepredložil ObZ čestné vyhlásenie podľa §18 ods.1 zákona o obecnom zriadení a v
majetkovom priznaní vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme uviedol nepravdivý údaj o svojich majetkových pomeroch. Nie sú uvedené pozemky, respektíve nehnuteľnosti,
ktoré má uvedené v daňovom priznaní na daň z nehnuteľnosti. Z dôvodu nepodania čestného
vyhlásenia podľa §18 ods.1 a uvedenia nepravdivých údajov o svojich majetkových pomeroch,
navrhujem odvolať Mgr. Radovana Kapraľa z funkcie hlavného kontrolóra obce Kvakovce.
30) - zástupca starostu, pani poslanci boli prednesené tri návrhy resp. tri zistenia, v ktorých pochybil Mgr.
Kapraľ ako hlavný kontrolór, preto treba riešiť túto situáciu.
Pani poslanci, má niekto z vás k týmto bodom na doplnenie? Nemá nikto nič.
Občan Front František vstúpil do priebehu rokovania znova hlasitými poznámkami !!!!
Upozornil ho dôrazne Kapraľ, aby nehovoril. Prestaňte tu vykrikovať

31) - zástupca starostu, pán magister chcete sa k tomu vyjadriť ?
32) – pán Kapraľ, chcel by sa opýtať. Pán Dupaľ povedal, že ma upovedomil viackrát a aj písomne.
Chcel by som vedieť kedy?
33) - poslanec Dupaľ, čo sa týka dochádzkovej knihy, tak v tej nie si zapísaný ani ráz. Uznesenia si
nesplnil ani jedno. Jedno upozornenie bolo aj priamo na zasadnutí zastupiteľstva.
34) – pán Kapraľ, ja sa k tomu tak vyjadrím. Čo sa týka dochádzky, nikto odo mňa nepožadoval aby
som sa zapisoval do nejakej knihy. Nie som jediný a každý to tu potvrdí koľko času som tu trávil,
ja z toho nežijem ani z kontrolnej činnosti ani sa tu nebudem otravovať ani dokazovať, keď ste
tak rozhodli nebudem sa tu ani strápňovať ani tvrdiť niečo úplne iné ani nič dokazovať. Čo sa
týka dochádzky považujem to za absolútny nezmysel. Čo sa týka toho pán Dupaľ, že si ma
upozornil písomne, nie je to pravda, lebo by som o tom musel vedieť. A na také vecí si vždycky
dávam pozor.
Čo sa týka uznesení, čo ste mi uložili a čo som nekontroloval, no tak zbytočne to tu budem
rozoberať ,lebo je to zložitá problematika a v podstate považujem to za vymyslené dôvody a nemá
to tu zmysel ďalej rozoberať z mojej strany. Vy si to uveďte do zápisnice ako chcete, pretože,
akože ja mám vykonať kontrolu v eseročke, pričom ty veľmi dobré vieš pán Dupaľ, v júni či
v máji bolo uznesenie zastupiteľstva, kde ťa zastupiteľstvo, kde ti uložilo vymeniť štatutárov
v spoločnosti s ručením obmedzeným, v obecnej firme. Ja nebudem zo seba robiť ani hlupáka ja
to považujem za totálne trápnu záležitosť. Ja som to tu povedal x-krát, že výmena konateľa
v obecnej eseročke je do 24-hodín pre zdatného právnika. A jednoducho urobiť audit, nežijeme
v banánovej republike, na minulom zastupiteľstve si mi povedal, že eseročka je dielo diabla. Ja
nežijem v stredoveku, aby ja som sa tu strápňoval doslova v takýchto veciach a v takýchto
vyjadreniach. Sú to štandardné vecí, len tu sa okolo všetkého robí divadlo Množstvo vecí sa už
dalo dávno vyriešiť a sa to úmyselne podľa môjho názoru nerieši a ty vieš veľmi dobré, že som
ťa na to x-krát upozornil, písal som ti maily. Dokonca po zvolení nového pána starostu som mu
napísal, aké priority považujem ja osobne, čo treba akútne riešiť, aké súdne spory sú.
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Nehovorím o tom, že zbytočne budem, lebo za ten trištvrte rok množstvo problémov vyplávalo na
povrch. Pre mňa bolo záhadou, že sa množstvo problémov neriešilo, či už je to projekt z eurofondami, kde som ja teba Jaro dotlačil, aby si oslovil pána Kolesára aby sme spoločne tento projekt
dotiahli do konca, aby obec nemusela vracať peniaze. Dopadlo to tak, že z celkových možno 30
tisíc €, nám vrátili, nie že vrátili, ale nám uznali 19 €, čiže sme prišli nenávratne o finančné
prostriedky, kde táto obec už tieto peniaze nikdy v živote neuvidí. Kde nielenže prídeme o tie
peniaze , ale budeme platiť aj penále. To som ti hovoril už na minulom zastupiteľstve, keď si ty
tvrdil, že si vybavil, že nebudeme, že ako sme to geniálne urobili. Tak isto cesty je pre mňa
záhadou, že sa nepokračuje. Ja jednoducho nedokážem pochopiť, kde sa stále vyrobí nejaký
problém. Ja odmietam za to preberať zodpovednosť aj za to kde táto dedina skončí a v akých
problémoch. Lebo ja mám právne vedomie na rozdiel od vás, hej lebo ja mám právne vedomie,
čiže ja vidím kde to celé smeruje.
To, že som nepredložil návrh kontrolnej činnosti tak ja som to považoval, áno nepredložil som a
to plne priznávam. Ľudia, ktorí sú na úrade vedia veľmi dobré ako sme fungovali. Že
jednoducho sa riešili problémy za pochodu, keď bolo treba som riešil, či bolo treba vybavovať
a či bolo treba ísť na nejaký úrad, či sa trebalo s niekým stretnúť. Jednoducho som kontroloval
faktúry, ktoré bolo potrebné. Koniec koncov aj keď sme robili kontrolu na pána Kolesára a keď
som ju ja robil, pán Kolesár na mňa dal trestné oznámenie, že som nepredložil plán kontrolnej
činnosti, že som nemal právo kontrolovať jeho. Prokuratúra aj vyšetrovatelia zastavili toto trestné
stíhanie, lebo povedali, že je to neoprávnené. Ja zo zákona môžem kontrolovať. Je pravda, že som
mal predložiť plán kontrolnej činnosti, lenže ja som nepočítal s tým, že, lebo sme normálne
fungovali. Aj normálna komunikácia bola aj mailová, keď bol nejaký problém, alebo mi pani
Puškášová poslala, že prišla upomienka treba sa vyjadriť. Vždy som dal k tomu svoje stanovisko.
Ja mám všetko podložené mailmi. Ja mám všetky vecí poukladané v počítači. Čiže toto
nepovažujem za relevantný dôvod.
A bod 3, že som nepredložil majetkové priznanie alebo nepravdivé údaje. Neviem teraz, tomu
nerozumiem. Či som nepredložil ?
35) - zástupca starostu, vaše majetkové priznanie, ktoré je predložené na obec, nesúhlasí s podaným
daňovým priznaním, to znamená, že údaje, ktoré sú v majetkovom priznaní sú v absolútnom
rozpore s daňovým priznaním, ktoré ste podal na obec. Tým pádom........,moment, pán Front
buďte taký láskavý nevstupujte.....
36) - pán Kapraľ, pán Front ja vás prosím, aby ste tu nevykrikovali.
37) -zástupca starostu, jednoducho údaje, ktoré sú uvedené v majetkovom priznaní nesúhlasia s daňovým priznaním.
38) – pán Kapraľ, čiže s daňovým pre daň z nehnuteľnosti
39) - zástupca starostu, áno.
40) - pán Kapraľ, čiže k tomu sa chcem vyjadriť. Zaujímavé je, že majetkové priznanie som predložil
podľa zákona, tak ako som mal, v čase ako som mal, presne v zákonnej lehote. To, že terajší pán
starosta, vôbec nepredložil majetkové priznanie, nie že nepredložil, ale neprerokoval, toto nikto
nerieši, na čo som upozornil pred posledným zastupiteľstvom, ale mal to urobiť do 30 dní, nie
predložiť, ale prerokovať, ale uviedol som všetky parcely, všetky nehnuteľnosti, ktoré mám
a jednoducho môže sa stať, ja som mal jednu veľkú parcelu a môže sa stať lebo sa rozdelilo na
tridsať malých, takže môže sa stať, že sa tam nejaká vynechala. A to je tak smiešny dôvod veď to
je na internete prečo by som tajil majetkové priznanie, alebo, že mám pozemok v Kvakovciach
keď obec ma kataster portál vo vlastnom počítači, keď kataster portál je na internete. Prečo by
som to tajil, však je to doslova na smiech. Čiže tento dôvod nepovažujem za relevantný, no ale
keď ste sa tak rozhodli, ja to tak poviem, myslím, že sa podarilo urobiť veľa dobrých vecí.
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- 6Ja som bol poslancom štyri roky, bol som zástupcom starostu. Ja som sa vždy snažil mať rovnaký
meter na každého a vždy som sa snažil ako riadiť vlastnou hlavou. To znamená pán Tutko keď
vy ste bol pán starosta, tak keď tu fungoval pán Čuha v dedine takisto som mal voči vám vážne
výhrady. Keď bol pán Kolesár starosta tak isto som mal voči jeho práci nejaké výhrady. Vždy som
sa snažil a vždy som ľuďom písal odpočet svojej práce, to čo som robil. Platil som internetovú
stránku. Na ktorej som zverejňoval všetky zápisnice, všetko hospodárenie obce, všetko čo sa len
dalo, aby ľudia vedeli čo sa v dedine deje. Koniec koncov keď vy ste bol starosta nebol internet
a isto si ľudia pamätajú keď sme si robili výpisky zo zápisníc vaše. Čiže tak isto som sa snažil
prispieť ku tomu, aby ľudia vedeli maximum, čo sa v dedine deje. No a keď ste sa takto rozhodli
tak ja sa z toho ani nezbláznim, jednoducho si myslím, že sa podarilo kopec dobrej roboty.
Prajem vám veľa úspechov a vybavená vec, čiže ja z toho nerobím ani tragédiu. Ja viem prečo je
toto celé divadlo. Myslím si, že pravda vyjde najavo a nebudem sa teraz k tomu bližšie vyjadrovať,
ale nechám vás nech dokonáte svoje dielo preto, že pravda vždy vyšla v Kvakovciach najavo aj
vyjde. Čiže kľudne dokonajte to, čo ste začali a ja sa nebudem ani brániť. Koniec koncov ja
z toho nežijem aby som si tu ničil zdravie a sa tu hádal na žabomyších vojnách, keď ja
upozorním starostu, že hrozí problém keď sa nedotiahne projekt z euro fondov a na mňa je
pozerané ako keby som pomaly tu chcel , jak na nejakého sektára, však to je úplne nonsens,
alebo že sa nepovie pravda vo veciach ako sa veci majú, že sa zastavilo trestné stíhanie. Ty pán
Dupaľ sám dobré vieš, že si podal trestné oznámenie za eseročku. Povedz mi koľko z trestných
oznámení na pána Kolesára ti niekto uznal, nejakýkoľvek vyšetrovateľ. Ja sa nehanbím za to. Ja
som tiež podal ako hlavný kontrolór trestné oznámenie a musím povedať a t o hovorím žiaľbohu,
hovorím žiaľbohu všetky boli zastavené a to hovorím žiaľbohu. Osobne som podal proti
niektorým sťažnosť, lebo sa mi to nepáčilo, že sa zastavili trestné stíhania, ale žijeme v právnom
štáte a musím rešpektovať to aké je rozhodnutie. Čiže ja odmietam sa tu hrať na čarodejníkov.
Proste keď ste sa takto rozhodli vaša vec. Verím, že dotiahnete to tak, aby obec nebola škodná vo
veciach. Aj keď si myslím, že vo veľmi krátkej dobe sa táto obec dostane do obrovských
problémov a je to, bude zapríčinené hlavne vašou nevedomosťou a vašou nekompetentnosťou.
Čiže a to nehovorím už tom, že úplne ignorujete dianie na Domaši a poviem úplne na tvrdo jak
je. Ak by sme neboli rukojemníkmi my na Domaši tejto obce, i obyvateľov v nej, ktorým je
ľahostajné čo sa v nej deje, ktorým je ľahostajné, že sa dedina rozkrádava, že sa tu nikto nad tým
nepozastavoval až kým sme mi neprišli z Domaše urobiť poriadok i z Čuhom, ktorý tu vyčíňal.
Tak považujem to absolútne vám poviem, že naozaj ja nemám za potreby tu chodiť, keby tisíc
rekreačných chát neboli rukojemníkom toho, že tu je ľuďom jedno, že čo sa v tejto obci deje.
Keby mi sme nemuseli platiť dane a nič za ne. A ja poviem ešte ku tým daniam aj to chcem
povedať, lebo sa tu spomína, že nemám zaplatenú daň a som tu hlavný kontrolór. To není
otázkou peňazí, ja to hovorím verejne, ja nezaplatím daň, aby som poukázal nato a to oni veľmi
dobré vedia čo sa deje. Nezaplatím preto, pretože není každý meter, neplatí rovnaký meter na
každého, pretože máme trojročné daňové nedoplatky, na nikoho sa nevymáha , ale mňa idú
perzekuovať. Ja nemám problém behom minúty urobiť prevod z bankového účtu a zaplatiť svoju
daň. Ale ja som povedal, že to neurobím, lebo chcem poukázať na to, že není rovnaký meter na
každého, aby som mňa upozorňoval. Ano dneska ma možno budú bičovať bo hlavný kontrolór
a nemá zaplatenú daň. Nebudem mať zaplatenú, pretože neodpustím si to, že na Domaši sa nič
nerobí. Stačí si pozrieť rozpočet aké sú príjmy, koľké sú výdavky a stále dookola sa motáme, stále
je tu nejaká guľa, ktorá sa pred nami valí a tvárime sa, že sa tu nič nedeje. No vážení deje sa.
Množstvo súdnych sporov, množstvo problémov, ja netvrdím, že súčasné vedenie dostalo obec do
týchto problémov, ale ak sa problémy neriešia, alebo sa schovávajú pod koberec je to vážny
problém.
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Čiže ak viem ,že obec prehrá súdny spor, tak nemôžem hnať obec do súdneho sporu. Lebo mám
nejaké právne vedomia, ja pripomeniem len jeden súdny spor, keď sme prehrali, obec prehrala
a mala zaplatiť asi sedemstotisíc korún, pán Tutko bol vtedy starosta, súdny spor z Úradom práce
ohľadom spoločnosti obecnej KVA-KURZ, kde sedemstotisíc korún musela obec zaplatiť zato, že
sa naťahoval súdny spor .Pričom veľmi dobré vedeli, že obec porušila pravidlá. Veľmi dobré
vedeli, že obec porušila zmluvu z Úradom práce, ale naťahovali súdny spor a z 200 tisíc korún
bolo sedemstotisíc korún. Za 500 tisíc zbytočných sme mohli mať 100 lavičiek na Domaši. Čiže
mne, hovorím ešte ráz, keď sa takto rozhodli nech to dokonajú. Ja viem prečo to vadí, že sa, lebo sa
nevedia so mnou dohodnúť. A jednoducho neustúpim v zásadných veciach a preto sa tu dneska
deje toto divadlo. A ja hovorím, že som presvedčený na 120 percent, že pravda aj v tejto veci vyjde
najavo a veľmi skoro. Čiže kľudne v pohode dokonajme dielo, zbytočne to tu budeme naťahovať.
Aj tak kamera má záznam len hodinu. (úsmevný úškľabok pána Kapraľa) Čiže ja tu nerobím
z toho ani tragédiu, ja som si kúpil nový sveter, bol som sa dneska ostrihať aby som vyzeral. Čiže
nech sa páči kľudne dokonajme to a je to vybavená vec.
41) – zástupca starostu, ďakujem pekne pán Kapraľ za vaše rozsiahle vystúpenie. Ste dobrý rečník, to je
nám všetkým jasné, to znamená, že ak začnete rečniť tak, že verejnosť, ktorá nemá dostatok
informácii len raz z času na čas sadne na stoličku a počúva, tak vyhodnocuje tieto rečí, alebo
respektíve toto vaše vystúpenie, ako záležitosť absolútne neomylnú a absolútne stopercentnú.
Viete veľmi dobré, že tak ako vy tak aj každý z nás je človek, ktorý robíme chyby a má aj svoje
nedostatky. Ale je úplne férové keď si tie nedostatky dokážeme priznať. Poukazovať len na
chyby druhých, a sú zaujímavé tie čísla, s ktorými vy narábate 200, 300, 700, 800 tisíc, len tak
hvízda. To je , to je, to je fantázia. Len som chcel povedať to, že pomaličky ale isto uniká pointa
dnešného vlastne stretnutia. A pointa toho dnešného stretnutia je vlastne toto, čo tu bolo
prednesené jednotlivými poslancami, tykajúce sa vašej konkrétnej činnosti ako hlavného
kontrolóra. Nikto z nás pán Kapraľ nepovedal tu doteraz ani neútočil na vás v oblastiach, ktoré vy
ste teraz prešiel v chronológii. Ja neviem, čo všetko ste tu pospomínal, nie je to podstatné. Nikto
z poslancov neútočil na niektoré vaše aktivity, ktoré pre obec boli prospešné, ale bolo aj spustu
aktivít, ktoré pre obec neboli úspešné. Nemá to zmysel, aby sme sa vypravdovavali, kto urobil
väčší kto menej. Mate pravdu v tom a to viete veľmi dobré, že sa obec nachádza vo veľmi
zložitých podmienkach. Že sú tu vecí, ktoré môžu z pohľadu obce dopadnúť zlé, ak dopadnú zlé
bude to katastrofa. Snažíme sa a robíme už rok vlastne, odkedy sme vstúpili do týchto funkcií, aby
to tak nebolo, aby sme sa nejak z týchto vecí dostali. Ale to nemení nič na tom, že je treba doriešiť
záležitosť kontrolóra. Priznajte si sám, je to také chlapské a také seriózne, že jednak vás táto
oblasť týkajúca sa kontroly, ale nie kontroly na váš spôsob, ale kontroly, ktorú ukladá zákon a
pravidiel hry na základe ktorej sa má kontrola na obci vykonávať je vám absolútne cudzia.
Preto si myslím, že je úplne v pohode, ak máte záujem vy a aj my, aby sme túto oblasť, konkrétne
kontrolnú činnosť na obci dostali do koľaji, aby sa dostala tam, kde ma byť, tak potom bez akýchkoľvek problémov, keď ste tu prijímate a hovoríte, že prijímate riešenie tejto situácie, bez
nejakých týchto, tak ju potom doriešme bez nejakých extempore, doriešme ju v tom slova zmysle,
že teda aj sám si priznáte, že sú tu nedostatky, že máte skutočne nedostatky, administratívne nedostatky, znalostné, ekonomické, ktoré sa tykajú výkonu kontrolnej činnosti tak jak ju ukladá zákon.
Toto je pre nás absolútne podstatné. Nič iné mi neriešime, záležitosti nejakých iných z minulosti
veci, ktoré ste pospomínal a tak ďalej.
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Ak by sme sa tam niekde dostali a začali riešiť tieto všetky ostatné veci, tak skutočne by to k ničomu
neviedlo. Preto ja sa vrátim k meritu veci, ktorý tu vlastne, kvôli ktorému sa vlastne dnešné
zastupiteľstvo dneska tu zišlo a to je záležitosť doriešenia tej kontrolnej činnosti, týchto veci, o ktoré tu
boli prednesené, nech sa k tomu poslanci vyjadria, poprípade nech budú hlasovať. Ak vaše tvrdenia,
respektíve ak ostatní páni poslanci ......., sekundičku, ja vám dám slovo, ja som vám nevstupoval. Ak
pri týchto tvrdeniach a týchto preukázaných veciach, ktoré boli tu predkladané k veciach, ktoré boli,
dôjde k tomu, že zastupiteľstvo, zastupiteľstvo tieto veci vyvráti, alebo jednoducho ich neakceptuje,
v poriadku, stále v demokratickej spoločnosti rozhoduje nadpolovičná väčšina, keď nadpolovičná
väčšina rozhodne o tom, že vám dôveruje v tejto oblasti, týkajúcej sa výkonu kontrolnej činnosti
v zmysle zákona, tak v pohode. Keď rozhodne tak, že nie, tak jednoducho akceptujme tento stav, tak
jak to je. A ideme ďalej.
Nech sa páči.
42) Kapráľ – ja chcem opononovať .....
43)Dupaľ -- ja by som chcel zareagovať pán Kapraľ na toho štatutára a konateľov eseročky. Nie je to
pravda, je to zavádzajúce pre občanov, že štatutár môže vymeniť konateľov. Rado, sám vieš, že je to
blud, preboha. Nemá právo štatutár vymeniť konateľov. Až nemá právo, bez valného zhromaždenia.
44) Kapráľ - ja, Jaro ja idem zozadu hej. Jaro ty hovoríš, že štatutár nemôže vymeniť konateľov. Ja
som nepovedal, že štatutár môže vymeniť konateľov. Zastupiteľstvo ťa zaviazalo, aby si urobil
všetky právne úkony k tomu, aby došlo k výmene konateľov v eseročke. A ja hovorím jedno, ja nie
som právnik, ale mám právne vedomie. Ak by si mi doniesol právnu analýzu a na tom bol vždycky
spor. Ak by právnik by povedal, že sa to jednoducho nedá, tak to akceptujem a budeme hľadať
ako sa to dá. Ja len tvrdím, že na Slovensku je 100 tisíc eseročiek. A táto eseročka je zapísaná nie
v Kvakovciach na Obecnom úrade, ale na Okresnom súde na obchodnom registri. Súd by v živote
nezapísal eseročku, ak by bolo niečo v rozpore so zákonom. Čiže ja si neviem predstaviť, že všade
vo svete aj všade na Slovensku sa menia konatelia v eseročkách behom 24 hodín, niekedy
v priebehu jedného dňa, len v našom prípade je to nevyriešiteľný problém. Pritom viem, že obe,
ehm, eseročka, vlastne fekálne vozidlo, ktoré tam chátra trištvrte roka, ktoré jednoducho sa
nerieši, jednoducho tak ste sa rozhodli, je to vaša zodpovednosť, nebudem sa hádať.
Pán Tutko na vás zareagujem. Fero ticho. Pán Front vás poprosím.
(Znova začal vstupovať do rozpravy rokovania ObZ občan Front, svojím vykrikovaním
a nemiestnymi poznámkami rušil priebeh zastupiteľstva.)
A čo sa týka, a čo sa týka vašej vety, že „ riešime túto, aby sa kontrola dostala do koľaji , kam
ma byť.“ Len každý na to máme iný pohľad. Ak má byť pohľad na tie koľaje v tom, že koľaj,
vlak ma ísť rovno a nekukať co s´e dzeje okolo, ani čo sa deje v obci ani nepozeral s lupou
funkcionárom v obci na prsty, tak potom nechcem byc taky kontrolór. Pretože, keď ste povedali
vetu „dostala do koľaji kam ma byť“ a ja sa tu, ja tu nespomínam minulosť preto, že ja sa tu
idem teraz hajiť, ja šak som normálne povedal, áno, dochádzku som nepodpisoval, lebo som to
považoval za úplný nezmysel, šak ja som tu chodil, ja to nemám ani v pracovnej zmluve, že sa
mám podpisovať do nejakej knihy dochádzok, to všetko som tu už v podstate vysvetlil. Ja vám
chcem len prečítať pointu, ako to celé podľa mňa dopadne. A vám pripomeniem vaše
zastupiteľstvo 25.marca z 2002. „Starosta obce pán Tutko informoval obecné zastupiteľstvo
v Kvakovciach o rozsudku vo veci zaplatenia dlžnej čiastky Úradu práce. Výsledkom je
uzatvorenie zmieru“. Čiže sme sa súdili na okrese na kraji a sme uzatvorili nakoniec zmier.
A teraz počúvajte, „žalovaný t.j. obec Kvakovce je povinná zaplatiť žalobcovi istinu vo výške
333 299.-korún a zmluvnú pokutu vo výške 343 299.-korún. Čiže geniálne. A rozdiel je v tom,
že kto to zaplatil? No jednoducho občania a my na Domaši z našich daní. Lebo to bolo
rozumné rozhodnutie? Nebolo to rozumné rozhodnutie!

9. strana zápisnice z II. zasadnutia
ObZ obce Kvakovce (25.1.2012)

-- 9 -A pripomeniem vám ešte predtým, že obecné zastupiteľstvo prostredníctvom starostu poverili
pána Čuhu a JUDr. Jordanovú na riešenie vzniknutej situácie. Čiže, hm, zase čas ukáže, tie
súdne spory ktoré tu sú, tie nevysporiadané veci, ktoré tu sú, ako to celé dopadne, niekde
vyhráme súd, niekde nevyhráme súd. Jednoducho sú určité veci, nad ktorými si nebudem
zatvárať oči a nebudem slepo tvrdiť, že nie sú, keď tak jednoducho sú a viem predvídať ako
dopadnú. Lebo nie je predsa normálne, aby si vedenie obce nevedelo vyhodnotiť čo ako
dopadne, či dopadne súd zlé alebo súd dopadne dobré. Ale hovorím nech to príde rozhodnutie,
budeme sa o ňom debatovať a uvidíme ako to dopadne celé. Čiže ja hovorím ako, pch, vôbec to
nevnímam ako tragédiu ani nič sa nedeje, čiže....
45) zástupca starostu – pán Kapraľ, nechcem sa do týchto v ecí montovať, lebo nestojí mi to za to,
ale ste vytiahol záležitosť len v krátkosti zareagujem. Áno stala sa chyba v tom roku 2002. Ta
chyba bola v poslaneckom návrhu, kde tak isto, konkrétne poslanec obecného zastupiteľstva,
ktorý vtedy nezvládol emocionálne určité vecí, dal návrh na zrušenie príspevkovej organizácie
obce Kvakovce. Na základe toho, že táto príspevková organizácia bola zrušená uznesením
zastupiteľstva, došlo k porušeniu dohody s Úradom práce. Toto nebolo zanedbanie zo strany
starostu ani nikoho iného. Jednoducho bolo to nerozumným poslaneckým návrhom, ktorý
bohužiaľ v zastupiteľstve prešiel. Na základe toho potom boli tieto dopady a tieto dôsledky v tejto
činnosti, ktorá sa rozvíjala. Bohužiaľ. Rozhodlo sa , bolo to, nie moment, moment... druhá vec je
jak pekne vy viete vytrhnúť z kontextu a jak pekne viete rozprávať niekde inde. Nechajte to tak
pán Kapráľ, lebo skutočne nemá zmysel. Toto nemá zmysel. Pozrite sa za predchádzajúce štyri
roky odišlo 30 miliónov z majetku obce a nikoho to netrápi. Respektíve zaoberali ste sa celý rok
spolu s nami ohľadne riešenia týchto situácii, keď sme teraz tuna a máme nedajbože nejakú
výhradu voči vám, tak už riešite situáciu ako vy ste svätý a vy nemáte žiadný...... začal vykrikovať
občan Front a prekrikovať zástupcu starostu , pán Tutko..( ..cicho, a čom ja nemožem hutoric..... nie je diskusia
......co s´i svatý.....Jany....co si ojebal valal o milion korún)
Pán Front ešte ráz vstúpite do toho a pôjdete vonku. Ta idzem vonku takoj. Tak choďte.
V tomto čase vstupil občan Front drzým arogantným spôsobom do priebehu rokovania
zastupiteľstva, začal vulgárne nadávať. Tento stav trval cca 2-3 minúty.
V priebehu tohoto incidentu odišiel z miestnosti poslanec Danč so zvoniacím mobilným telefónom.

- zástupca starostu pokračoval – pán Kapráľ, keď sa v priebehu roka vecí podarili, tak aj vy ste v
tom. Ak sa vecí nepodarili niektoré tak ako sme chceli, tak už to posúvate do polohy, to nie je aj vaša
spoluzodpovednosť. Pozrite sa, ak by sa vedelo dopredu o ktoromkoľvek probléme ako sa
ma postupovať tak, aby dopadol v 100 %-tný prospech obce, tak by sme tak urobili. Každý je generál po
vojne. To znamená, že dokiaľ........(poslanec Danč sa vrátil do miestnosti a pošepkál niečo do ucha zástupcovi
starostu). Takže chcel som povedať toľko, snážíme sa ....a je to aj o vás, záležitosť fungovania obce nie je
len záležitosť poslancov obecného zastupiteľstva, starostu, alebo neviem zamestnancov obecného úradu.
Viete veľmi dobré a vidíte, zúčastňujete sa týchto zasadnutí obecného zastupiteľstva, koľko zložitých vecí
treba riešiť. Snažíme sa tieni vecí riešiť a snažíme sa vybúravať z týchto vecí emócie. Akonáhle budú
v týchto veciach pôsobiť emócie, dostávame sa tam do veľmi zlých, do veľmi zlej polohy. Zareagujem ešte
na tú vec čo povedal pán Kapráľ. A zase ste to posunul veľmi elegantne a posunul ste to mimo, keď som
reagoval na to, že kontrolnú činnosť je treba dostať do koľaji a tie koľaje som mal na mysli, tak ako som
hovoril predtým, zákonné koľaje. Nie je to pravda pán Kapráľ, že záležitosť kontrolnej činnosti má byť
živelná. Ona ma stanovené presné pravidlá a keď sa tieto pravidlá dodržujú, tak je všetko v poriadku. Keď
sa nedodržujú, tak ma, vlastne je z toho problém. A to, že vy ste ich nedodržal, svedčí aj to , aj list pána
starostu, ktorý vás na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva upozornil, presne na váš postup, ohľadom
kontrolnej činnosti. Upozornil vás, predniesol nám tento list, na zastupiteľstve odovzdal a svedčí o tom tiež
o tom, že záležitosť výkonu kontrolnej činnosti, ktorú ste vy realizoval, nebola v súlade s pravidlami hry.
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Toto je podstata, nič iné.
45) Kapraľ – môžem povedať dačo ja?
V tomto momente vstúpil občan Front veľmi agresívne do priebehu rokovania a to až tak, že začal fyzicky strkať
do ramien sediaceho poslanca Dupaľa. Oplzlo a vulgárne nadával poslancovi Dupaľovi, slovne útočil na jeho
otca, na zástupcu starostu Tutka Jána. Trvalo to cca 5-6 minút.
Občania z prítomnej verejnosti sa dožadovali privolania polície. Nakoniec ho niektorí občania vyviedli von
z rokovacej miestnosti.
V zapätí sa vrátil.

46) zástupca starostu - vážení spoluobčania, chcem vás pekne požiadať a špeciálne pána Fronta aby bol taký
láskavý a dodržiaval určitú kultúru správania sa v slušnosti. Keď chceš pán Front rozprávať a chceš mať
k tomu nejaký koment, prihlás sa, pozri sa koľko je tu ľudí a každý počúva, respektíve ak bude mať možnosť
sa vyjadriť, tak sa vyjadrí. Je to pod úroveň to, aby my sme tu vystrájali takéto divadla. Nikomu to
neprospieva a k ničomu to nevedie. Takže vážení spoluobčania, vážení pani poslanci pokračujeme ďalej
v prejednávanej problematike. Nech sa páči pán Kapráľ, ešte k tomu chcel niečo povedať.
47) Kapráľ – ja sa chcem k tomu vyjadriť, že ako ste to povedali, že spor, ja som ho použil na ilustráciu
toho, čo nás čaká. Ja som nepoužil tento spor, ktorý bol kde obec prehrala, aby som tu vyťahoval
minulosť. Ja sa nezvyknem pozerať ďaleko do minulosti. Ja som to použil ako príklad na ilustráciu toho,
čo príde, podľa môjho názoru a podľa môjho právneho vedomia. A chcem povedať, aby ste to postrehli
všetci aká bola argumentácia pána Tutka. To nie starosta obce, to bol poslanecký návrh, ktorý sa ujal.
Ešteže sa máme na koho vyhovoriť. Čiže pri všetkej úcte, pri všetkej úcte, sú, ja to tak vnímam ako
z vlastnej skúsenosti, je veľmi veľa, je veľmi málo ľudí, ktorí rozumie, ktorí rozumejú zákonom,
komunálnej politike, samospráve, tak ako vecí fungujú. A ja sa považujem za človeka, ktorý nerozumie
všetkému, ale vidím do tej komunálnej politiky. Rovnako si myslím, že takisto vidí do tej komunálnej
politiky pán Tutko a tak isto si myslím, že vidí a ovláda tu legislatívu ohľadom komunálnej politiky aj pán
ex starosta Kolesár. To je torzo ľudí, ktoré podľa môjho názoru, rozumejú tomu, ako to, vecí fungujú a tak
ďalej. Ja netvrdím a pamätám si ako sme začínali po referende, pamätám si ako Jožko Danč zástupca
starostu, pamätám si kedy Jaro zastupoval, bol zastupujúci starosta. Nie je to jednoduché dostať sa do toho
a rozumieť tomu aj rozumel som aj Jozefovi nervozite, rozumel som aj nervozite pána Dupaľa, lebo keď
človek s tým nikdy v živote nerobil a rovnako v tej komunálnej politike a nebol ani poslanec, nevedel
o rozpočte, tak jednoducho, bolo sa mu ťažko zorientovať. Myslím si, že zákerné v tom je to, že pán Tutko
vy to veľmi dobré viete, že to takto funguje a veľmi umne to zneužívate. Pretože ja úprimne poviem takíto
môj poznatok. Pretože ani nový starosta Janko Ondovčák nerozumie tomu dostatočne, čo sa tu okolo neho
deje. Nerozumie tomu ani Zdenko, nerozumie tomu ani Viktor. A z časti tomu začal rozumieť Jaro. Vy ste ,
vy tomu veľmi dobré rozumiete a viete to umne uhrať tak, že keď bude problém, tak je tam uznesenie
zastupiteľstva, poslanci rozhodli, to nie ten, to iný. A ešteže som mal pravdu, ja viem zo skúsenosti, že to tak
bolo v minulosti, že všetko bolo poistené uzneseniami zastupiteľstva. Všetko bolo poistené, pra. poradcom
a neviem čím každým. A ja som tu nehovoril o minulosti preto aby som ju pripomínal, ale aby som ešte ráz
opakujem ilustroval to, čo nás tu čaká. Mne ťažko vyčítať Viktorovi Humeníkovi alebo víťazstvo vyčítať
Zdenkovi, alebo Jožkovi, že sa nevedia niekedy rozhodnúť a ani sa nedivím, že sa nevedia rozhodnúť
pretože, ehm, a Jankovi Ondovčakovi už vôbec nie, pretože keď nerozumejú tomu, alebo nerobili
v komunálnej politike, neboli poslanci, keď ich povolanie, neprichádzali do styku zo zákonmi ako, ako
veci v samospráve fungujú, tak beriem a beriem, že ja som tu cudzí a že možno Zdenko, Viktor trochu,
viacej ľudský dôveruje pánovi Tutkovi ako mne. Len rozdiel je v tom, že ja nebudem ťahať medové motúzy
popod fúzy a ja poviem na rovinu, že kde vidím problém a v čom vidím riziko. A pretože som na problém
upozornil, myslím si, že dneska tu sedíme, takže dneska je toto divadlo, pretože uznal by som ak by som mal
písomne povedané tak, ako pán Dupaľ povedal, ak by ma niekto upozornil, no počúvaj nepodpisuješ sa do
knihy. Hej.
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- 11 Aby mi to dal písomne, tak už by som vedel, že je to vážna vec, ale keď tu chodím normálne na úrad, ja to
považujem za normálne, že preboha starosta mi nepovie, že tu nie som, keď ma tu ľudia reálne vidia, hej,
abo že som sa nezapísal do tej knihy, šak ja mám kvantum dokumentov, ktoré som tvoril, koniec koncov aj
v tom počítači.Listy, množstvo odpovedí, ja to viem vydokladovať meilami, koľkoráz som miloval na obec,
nazad tak či tak, či hentak. Proste jednoducho, viem to vydokladovať. Fakt pozrite sa hovorím na rovinu,
tak ja sa tu nebudem držať zubami nechtami. Keď sme si to takto vyhodnotili tak si to odhlasujte a čas
ukáže kto mal pravdu, ja si myslím, že veľmi blízky čas, no ale poviem, že z mojej strany je to aj určite
vykúpením, pretože pozerať sa na vecí, ktoré sú podľa mojeho názoru v rozpore so zákonom a mlčať
o týchto veciach by bolo, by som sa ja zatiahol do problémov. Vy veľmi dobré viete o čom som vám hovoril.
Ja som to použil iba na príklade, keď starosta Henrich prehral v Hermanovciach peniaze ako gembler, tak
som povedal, že nebol vinný starosta, ľudia povedzeli kontrolór. Bo on je gembler.Pozor on je gembler on
má na to papír. To kontrolór mal znac, že starosta nemal ukradnuc peňeži z obce. Tak povedali ľudia. Čiže
ja nebudem a nebudem na mojom, na mojej zodpovednosti, že, lebo keď som bol poslanec, bolo iné, ja som
upozornil na zastupiteľstve, vybavená vec. Ale ako kontrolór, byť ticho o veciach, ktoré sa mi nepáčia čiže,
ktoré sa podľa môjho názoru konajú v rozpore so zákonom a mám byť o tom ticho, to znamená konať
takisto buď trestný čin páchať, alebo minimálne, ja mám zo zákona určité povinnosti, ja radšej tak budem
v pozícii občana, ktorý to neznamená, že sa nebudem zaujímať o vecí, pretože stále som chatár, občan obce
Kvakovce, ktorý aj ostane občanom obce Kvakoviec, budem chodiť na každé zastupiteľstvo, budem sa
dotazovať a v podstate, len už to bude v inej pozícii. Keď nebudem ja spoluzodpovedný za to, čo sa na tom
obecnom úrade deje. A ja nechcem byť spoluzodpovedný, v prípade, že keď ja upozorním na problém
a tento problém, lebo ono to tak funguje, aby som to jednoducho ľuďom vysvetlil. Keď ja upozorním na
problém, mne je vyčítané, že som upozornil na problém. Bo jak by bolo dobré, keby som neupozornil na ten
problém. Lenže ja nemôžem upozorniť na nejaký problém a potom sa tváriť, že oni urobia to čo chcú a ja
sa budem tváriť, že o tom neviem, lebo ja už potom som tiež v tom probléme zatiahnutý, lebo o rok o dva
ľudia mi povedia, no a kde si bol, prečo si nič nepovedal. Pán Front vás poprosím ja hovorím! Čiže, takto
to bude pre mňa aj vykúpením a navrhujem takto ukončme už. Kľudne to odhlasujte ako chcete
a vybavená vec. Nie, vás poprosím.
Znova do priebehu drzo, vulgárne vstúpil občan Front. (Do pi.. dobranci...., chceme ich, hlasujme....)
Verejnosť začala skandovať“ Front vonku.....a začali tlieskať . Občan Front si potom sadol

48) zástupca starostu – buďte takí dobrí, aby sme mohli pokračovať ďalej. Nech sa páči pán poslanec sa hlasí
o slovo
49) Humeník - ja chcem reagovať na to, čo si hovoril. Áno, právne vzdelanie nemám, ale viem čítať,
chvalabohu viem aj po slovenský a mám aj svoj názor. K tomu len toľko. Žeby mne niekto ovplyvňoval
v týchto veciach ja si dokážem urobiť svoj názor o tých veciach, a právne vzdelanie nemám, pretože .....všetci
nemôžeme byť právnici, takže, hej.....
50) Magnus - ja sa môžem vyjadriť......je podľa teba normálne (obrátil sa na Kapráľa), keď si kontrolór počas
zastupiteľstva zoberie kľúče od obecného úradu, kde sa tam napíše žiadosť a prinesie, podstrčí ju starostovi.
Je to normálne?
51) Kapráľ - ja ti na to odpoviem. Je to podľa mňa normálne a to z toho dôvodu, že ja som zamestnanec
obce. Čiže ja nie som cudzí človek z ulice, ja som zamestnanec obce, ktorý si od pracovníčky pani Petrovej
vypýtal kľúče od kancelárie, išiel som, vytlačil som si žiadosť a dal som starostovi na zastupiteľstve
žiadosť. Čiže ja to, nepovažujem za nič nenormálne, lebo ja som zamestnanec obce.
52) zástupca starostu - samozrejme, že to tak je pán Kapráľ, zase.........povedal ste svoje stanovisko k tomu.
Ale ten váš, váš....vyjadrenie teda, že, že sa tu rieši všetko tak, že sa to ošetrí uzneseniami zastupiteľstva
a neviem čo.
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- 12 Pán Kapráľ a ako ináč. Ako ináč vy chcete riešiť a ako ináč vy si predstavujete činnosť obce, ak v zásadných
otázkach obce nerozhoduje zastupiteľstvo. Ako ináč ak nie uzneseniami obecného zastupiteľstva. Kto iný
v zásadných otázkach života obce je ten orgán, ktorý v týchto veciach rozhoduje. Vy ste povedal, vy ste
povedal, že tu sa dejú vecí tak, že tu sa to všetko ošetrí uzneseniami obecného zastupiteľstva. A ja vám
položím otázku: Ako ináč postupovať zásadných otázkach života obce, kde sa nakladá či s majetkom, či
s hnuteľným, či s nehnuteľným, a že je to uznesením zastupiteľstva schválené, ako ináč riešiť tento problém?
Mažte mi na to odpovedať?
53) Kapráľ – no ja vám odpoviem. Tak, že jednoducho, ja nemám problém s tým, že sa to rieši formou
uznesenia zastupiteľstva. Lenže tu sa rieši formou uznesenia zastupiteľstva absolútne všetko a to je
výhovorka v prípade problému. Kolektívny orgán rozhodol a vy veľmi dobré viete, že aký je rozdiel medzi
kolektívnym orgánom a individuálnym rozhodnutím starostu. A preto sa tu všetko poisťuje formou
uznesenia obecného zastupiteľstva. A ja netvrdím, že to tak nemá byť, ja len tvrdím, že tu sa hrá taká hra.
Že keď potom vznikne problém a bude treba platiť, tak potom všetci vinní, lebo my sme všetci rozhodli,
kolektívny orgán zastupiteľstvo, niet vinníka. Čiže, keď sa rozhodne súdny spor, všetci sme, zastupiteľstvo
rozhodlo, zastupiteľstvo rozhodlo, všetci sme vinní, všetci sa chytáme za hlavu. Čiže takto to vnímam a.
54) zástupca starostu - pán Kapráľ, ak je toto vina, že sa rozhoduje o veciach na obecnom zastupiteľstve
a toto kladiete za vinu v otázkach rozhoduje zastupiteľstvo, či už s dopadom do budúcnosti s pozitívnym,
alebo s negatívnym. Lebo to v danom čase nikto nevie. Tak potom skutočne, ak ste aj na pozícii kontrolóra, a
toto takýmto spôsobom hovoríte tak toto je nonsens.
55) Kapraľ - ja vám poviem presne, čo som tým mal na mysli. Vy ste tvrdil, že pán starosta mi poslal list,
nie že poslal, pán starosta mi prečítal list na zastupiteľstve. Ja som bol na obecnom úrade, pred
zastupiteľstvom do štvrtej, pán starosta mi žiadny list nedal, jednoducho,..... počúvajte sem, ja hovorím
teraz. Dobré ? Ja som dostal list na zastupiteľstve a to takým spôsobom, že starosta mi ho prečítal a rozdiel
je v tom, že kým ja keď som dačo požadoval od starostu, som to dal písomne, písomnou formou, tak mne
starosta prečíta list, v ktorom ma upozorňuje na problémy na zastupiteľstve priamo, bez toho, aby
v podstate ma na to upozornil, alebo aby mi povedal, že ja som mu vyčítal, jednoducho bol som normálne
na obecnom úrade, bol som pred týždňom, bol som, chodil som v piatky v pondelky, nikto mi nič nepovedal
a zrazu starosta išiel preč a zrazu mi prečítal list v čom ja všetkom chybu robím. No tak ako to sa mi zdalo
také neštandardné, že aby ani som sa nemohol ani v tom čase ani vyjadriť a tak ďalej. Ale hovorím,
zbytočná debata, dajte hlasovať, vybavená vec.
56) zástupca starostu - ešte, ešte, ešte, ešte zareagujem, ja nie som v tejto kompetencii starostu, akú formu
zvolil. On reagoval vlastne na váš písomný list, alebo vašu písomnú výzvu, alebo žiadosť, alebo v akej forme
to bolo, a predložil ju na zasadnutí zastupiteľstva. Tu na predložil aj všetky tieto poslancom obecného
zastupiteľstva, predložil ju vám, že je neprijateľná, že je neštandardná, že je un fer. Keď ju predloží na
zasadnutí zastupiteľstva s tým, že ju aj verejne prečítal, že vás upozornil na to, že váš postup ako kontrolóra je
neštandardný, nekompetentný. Myslite si, že je to neštandardné, že je to nedobré?
57) Kapraľ – áno, myslím si, že je to neštandardné a poviem prečo, pretože ja som starostu žiadal, aby mi
do desiatich dní predložil doklady. Žiadne doklady mi nedal, žiadne doklady mi nedal, ale namiesto toho mi
odpovedal na štrnásty deň a to nie tak, že by mi to povedal, ja som chodil na úrad a on mi nič nepovedal.
On mi prečítal list na zastupiteľstve. Zvolil si takú formu. Ešte ráz hovorím, vybavené, dajte hlasovať,
zbytočná debata.
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- 13 58) zástupca starostu - ma niekto niečo z vás, chce niečo doplniť? Pokiaľ nemá nikto nič, dovolil by som si,
....pán Front, pýtam vás. Takže skôr než dám hlasovať v záležitosti, že či predmetné veci, ktoré boli
predložené poslancami obecného zastupiteľstva, sú natoľko závažné, že teda podľa ich názoru sú dôvodom na
odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie, z funkcie, nech hlasujú. Ak rozhodne zastupiteľstvo, že nie sú
dostatočné, v pohode, pokračujeme ďalej. Pán starosta tu momentálne nie je prítomný, keď bude naspäť
v úrade, bude vo veci konať, tak jak budú prijaté uznesenia. Takže pani poslanci, boli tu prednesené tri
návrhy, respektíve tri porušenia jednotlivých ustanovení zákona pánom Kapráľom, ako hlavným kontrolórom.

IV.časť - ukončenie rozprávy rokovania zástupiteľstva k bodom programu
59) zástupca starostu - dám hlasovať jednotlivo o tých troch návrhoch. Za každý z týchto návrhov
zahlasujte s tým ,že otázka bude znieť pri týchto návrhoch : „ Či je to dostatočný dôvod podľa vášho
názoru, na odvolanie pána magistra Kapráľa.“ Potom v záverečnom hlasovaní, v tom štvrtom, bude
znieť otázka : „Že či teda súhlasíte, alebo teda nesúhlasíte, či došlo alebo nedošlo k porušeniu pravidiel
a na základe vášho schválenia bude vo veci tejto rozhodnuté. Takže ukončujem,........ tak dokončujem
rozpravu tykajúcu sa tejto problematiky.

V. časť - hlasovanie o návrhoch poslancov
zástupca starostu - páni poslanci dávam hlasovať o prvom návrhu, tykajúcom sa, ktorý
predkladal poslanec Magnus, tykajúcom sa porušenia povinnosti podľa § 18a ods. 9 zákona
o obecnom zriadení, to jest, či podľa vášho názoru pani poslanci je toto dostatočný dôvod na
odvolanie pána Kapraľa z funkcie hlavného kontrolóra. Či je to dostatočný dôvod na odvolanie pána
magistra Kapraľa z funkcie hlavného kontrolóra. Kto je za tento návrh nech dvihne ruku !
Za hlasovali : poslanci - Dupaľ, Humeník, Magnus, Tutko
Kto je proti?
Zdržal sa niekto ? Nikto
zástupca starostu -konštatujem, že prvý návrh tykajúci sa, či je to dôvod na odvolanie pána
magistra Kapraľa z funkcie hlavného kontrolóra, bol odsúhlasený štyrmi hlasmi za, nikto sa
nezdržal, nikto nebol proti.
Pani poslanci dávam hlasovať o druhom porušení o tom návrhu, ktorý predkladal pán poslanec
Dupaľ týkajúci sa porušenia zákona zo strany pána magistra Kapraľa, či je to dôvod na odvolanie pána
magistra Kapraľa z funkcie hlavného kontrolóra. Kto je za, nech dvíhne ruku!
Za hlasovali : poslanci - Dupaľ, Humeník, Magnus, Tutko
Ďakujem, poprosil by som do zápisnice, že poslanci odsúhlasili, že je to dôvod na odvolanie, počtom
hlasov štyria za, nikto sa nezdržal, nikto neprítomní, nikto proti, pardon.
Páni poslanci dávam hlasovať o treťom porušení zo strany pána magistra Kapraľa. Kto je za to, že je to
dôvod na odvolanie pána magistra Kapraľa z funkcie hlavného kontrolóra. Nech dvihne ruku !
Za hlasovali : poslanci – Dupaľ, Humeník, Magnus, Tutko
Nikto proti. Zdržal sa niekto ?
Poprosil by som do zápisnice, pani poslanci hlasovali štyri hlasy za, že je to dôvod, nikto sa nezdržal, nikto
nebol proti.
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VI. časť - hlasovanie o návrhoch na uznesenia
Páni poslanci, keďže máme za sebou tri hlasovania, dávam hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré je, alebo je
s týmto obsahom :
„ Na základe prerokovaných dôvodov na odvolanie hlavného kontrolóra pána magistra Kapraľa, z funkcie
hlavného kontrolóra, obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce má dostatočne odôvodnené odvolať z funkcie
hlavného kontrolóra pána magistra Kapraľa. Obecné zastupiteľstvo dňa 25.1.2012 odvoláva pána magistra
Kapraľa z funkcie hlavného kontrolóra.“
Kto je za tento návrh uznesenia nech dvihne ruku!
Za hlasovali : poslanci - Dupaľ, Humeník, Magnus, Tutko
Ďakujem.
Kto je proti ?
Zdržal sa niekto?
Takže konštatujem, že pán magister Kapraľ bol s počtom hlasov štyria za, nikto sa nezdržal, nikto proti bol
odvolaný z funkcie hlavného kontrolóra.
Ďakujem.
Občan Front, znova v tomto momente vstal zo stoličky, začal slovne útočiť na pána Tutka, prešiel k rokovaciemu
stolu poslancov a nenechal sa utíšiť.

Za tejto situácie zástupca starostu ukončil II. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kvakovce o
20 hodine 10 minúte, s konštatovaním, že bol vyčerpaný program zasadnutia.
Všetkým srdečne poďakoval.

Zápisnicu napísala Viera Puškášová, ktorú ukončila 1.3.2012
Zápisnicu prečítali, skontrolovali a overili pravosť textu so zvukovým i obrazovým nosičom
dňa .................02.2012
Overovatelia : poslanci – Dupaľ Jaroslav, Humeník Viktor
Podpisy :

––––––––––––––––––––Starosta obce

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25.01.2012
schvaľuje

UZNESENIE 5/2012 zo dňa 25.01.2012
Páni poslanci, keďže máme za sebou tri hlasovania, dávam hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré je, alebo je
s týmto obsahom :
„ Na základe prerokovaných dôvodov na odvolanie hlavného kontrolóra pána magistra Kapraľa, z funkcie
hlavného kontrolóra, obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce má dostatočne odôvodnené odvolať z funkcie
hlavného kontrolóra pána magistra Kapraľa. Obecné zastupiteľstvo dňa 25.1.2012 odvoláva pána magistra
Kapraľa z funkcie hlavného kontrolóra.“
Kto je za tento návrh uznesenia nech dvihne ruku!
Za hlasovali : poslanci - Dupaľ, Humeník, Magnus, Tutko
Ďakujem.
Kto je proti ?
Zdržal sa niekto?
Takže konštatujem, že pán magister Kapraľ bol s počtom hlasov štyria za, nikto sa nezdržal, nikto proti bol
odvolaný z funkcie hlavného kontrolóra.
Ďakujem.

