
Obecný úrad obce Kvakovce, 09402 Kvakovce 88, okr. Vranov n/T. 

 

 

 

     Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 03.02.2011 

o 17.10 hod. v sále Kultúrneho domu v Kvakovciach 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce 

Vladislav Kolesár.  

Za zapisovateľa bola zvolená Viera Puškášová.  

Za overovateľov boli zvolení: 

Zdenko Magnus 

Viktor Humeník 

 

Program: 

l. Úvod 

2. Správa o hospodárení v obecnom lese 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

p. Tutko Ján 

Návrh na doplnenie programu o bod/  Zamestnávanie cez ÚPSVaR 

                                Rôzne 

         Hlasovanie: 4 za 

                                    1 neprítomný 

 

p. Tutko Ján                

Zamestnávanie cez ÚPSVaR 

Napriek dohode bolo zo strany Obce Kvakovce postupované iným 

spôsobom. 

Stretol som sa spolu s JUDr. Urbančokom  s riaditeľom ÚPSVaR, 

od ktorého sme dostali iné zoznamy ako nám boli predloţené zo 

strany obce. Pracovné zmluvy mali byť predloţené aţ do termínu 

11.02.2011. Chápeme, ţe Obec potrebuje aj efektivitu, ale bolo 

potrebné rešpektovať zoznam, oznámiť ľuďom , ktorí nepôjdú do 

projektu. Trváme na postupe, ktorý sme zvolili . Netvrdíme, ţe 

je to najlepší postup, ale je najobjektívnejší, čo sa týka 

rovnosti šanci pre kaţdého nezamestnaného.  

 

p. starosta obce 

Pracovnoprávne vzťahy sú záleţitosťou štatutára obce. 

Reagoval som po dohode s riaditeľom ÚPSVaR. Po odhlásení sa 

s projektu Obce N. Kručov  uvoľnilo sa dokonca ešte l pracovné 

miesto. Ja si za tými ľuďmi stojím. Na projekt 50 j je 

vytvorených 6 pracovných miest. Zodpovednosť za prácu nesiem 

ja. Budú vykonávané kontroly na alkohol. Je moţné zamestnať 

ešte 2 pracovníkov od 01.03.2011. 

 

 



p. Danč Jozef 

To pri kaţdom zastupiteľstve do budúcnosti sa bude tvrdiť 

niečo iné a robiť niečo iné ? 

 

 

Tutko Ján 

Ľudia majú dostatočný prehľad, čo sme chceli ako poslanci 

docieliť. 

 

Návrh na uznesenie  

Poslanci obecného zastupiteľstva ţiadajú starostu obce, aby 

bezodkladne postupoval podľa poradia, ktoré vzišlo 

z transparentného ţrebovania a ktoré dáva rovnakú šancu 

zamestnať sa všetkým občanom obce Kvakovce prostredníctvom 

programu 50i, 50j.  

Poslanci zároveň  ţiadajú starostu obce, aby oslovil občanov 

podľa poradia, v prípade , ţe niekto odmietne prácu 

prostredníctvom programu 50 i,50j,  musí starosta obce osloviť 

ďalšieho občana v poradí. Poslanci zároveň ţiadajú starostu 

obce, aby postupoval na základe zákona o ochrane osobných 

údajov. Poslanci zároveň ţiadajú starostu obce, aby 

bezodkladne informoval poslancov o ľuďoch, ktorí odmietli 

svoje poradie, pretoţe si to chcú poslanci osobne overiť. 

       Hlasovanie: 4 za  

                1 neprítomný  

Bod 

Správa  o hospodárení v obecnom lese. 

Starosta obce oboznámil prítomných so správou o hospodárení 

v obecnom lese na LV č. 1214 parcela číslo 1787/1 o výmere 

656869 m2. 

Predloţil aj menovitý zoznam ľudí, ktorí dostali drevnú hmotu. 

 

Ing. Hruškovič 

Zaujal stanovisko ako lesohospodár. V obecnom lese sa môţe 

vyťaţiť len určité mnoţstvo kubíkov dreva. Je tam ešte asi 

5000 m3 na vyťaţenie. Zvolil sa takýto postup, nakoľko so 

začiatkom hospodárskej krízy boli ponuky na drevo veľmi nízke, 

výberové konania sa zrušili. Treba povedať, ţe išlo prevaţne 

o ťaţbu menej kvalitného dreva. 

 

Front František 

Čo je to vlastne haluzina? Drevo sa predávalo za nerovnakú 

cenu, po 200 Eur, po 100 Eur, aké sú tam kritéria? 

 

Kvasilová Mária 

Prečo to nebolo vyhlásené v rozhlase, ţe je aj takáto moţnosť 

 

Nemešová Mária 

Existuje aj plán zalesňovania alebo len plán ťaţby? Myslí sa 

aj na budúce generácie? 

 



Ing. Hruškovič 

Presné podmienky rieši lesný zákon. Pri takejto ťaţbe ešte nie 

je čo zalesňovať, skôr tu ide o prirodzené zmladenie. 

 

Marek Foľtan 

Ja osobne som potreboval suché drevo, preto som ţiadal o drevo 

ktoré bolo po 100 Eur. Platil som aj dovoz, aj som sa podieľal 

na príprave. 

 

p. starosta 

O spôsobe predaja dreva je aj uznesenie zastupiteľstva 

 

p. Mgr. Kapráľ 

Uznesenie bolo o dreve, ale jední dostali tak, druhí tak. 

Ľudia sa preto oprávnene pýtajú a domáhajú odpovede.  

 

p. Ing.Hruškovič 

Treba si z toho zobrať ponaučenie. V budúcnosti podmienky 

lepšie pripraviť, rozobrať, komunikovať na oboch stranách, aby 

nedochádzalo k takýmto nedorozumeniam. 

 

Front František 

Ide o to, ţe drevo lacnejšie dostali len ľudia blízki 

starostovi obce. 

 

Danč Jozef 

Haluzinu dostali Baran Andrej, Čikot Juraj, Čikot Ján, Foľtan 

Marek.  

Navrhujem objektívnejší systém prideľovania dreva z obecného 

lesa . Jedná sa o to, ţe pri chystaní dreva nebude nikto 

vedieť, komu sa fúra odvezie. Zamedzí sa tak tomu, čo bolo 

doteraz, ţe ľudia blízki starostovi obce dostávali kvalitné 

drevo za lepších podmienok a lepšie ceny ako všetci ostatní 

občania obce.  

 

Tutko Ján 

Celá záleţitosť a debata sa dostala mimo. Nepochybujeme o tom, 

ţe p. Hruškovič je dobrý odborník a ţe si svoju prácu vykonáva 

dobre. Ide o interné  záleţitosti obce, ktoré nie sú doriešené 

a na ktoré ľudia sa pýtajú. Takýto majetok obrovskej hodnoty  

sa spravuje iným spôsobom, tu to vyzerá ako na urbárskej 

schôdzi, kde sa jednotliví podielnici vyjadrujú k správe 

urbáru . Správa o hospodárení v lese je zavádzajúca. Kľúčové 

údaje sa tu nenachádzajú. Zo správy môţeme vyčítať, ţe náklady 

boli 266 Eur za rok. Môţe to byť pravdivé?  Existuje nejaká 

evidencia? 

Kto nakladal s majetkom obce – lesom , s.r.o. alebo Obec? 

Bol tento majetok protokolárne odovzdaný?  

 

Starosta obce 



Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva, je majetok 

prenajatý s.r.o.  

Prečo boli v minulosti firme Abies Haľko vyplácané finančné 

prostriedky, keď les nebol v majetku obce? 

 

Tutko Ján 

Inštitút prenájmu neexistuje. 

Od roku 1996 bol obecný les zapísaný na LV obce. Obec 

uskutočňovala pestovateľskú činnosť, vyţínacie práce, sadbové 

a udrţiavacie práce. Bol to veľmi ťaţký zápas o tento majetok.  

Navrhujem do zasadnutia, ktoré bude 15.02.2011 podať novú 

správu o hospodárení, z ktorej bude jasný prehľad 

o hospodárskom výsledku. 

 

Návrh na uznesenie 

Poslanci OZ ţiadajú starostu obce, aby správu o hospodárení 

v obecnom lese v zmysle zákona prepracoval. Správa predloţená 

poslancom obecného zastupiteľstva dňa 03.02.2011 neobsahovala 

náleţitosti, ktoré musí správa obsahovať.  

Termín dopracovania správy o hospodárení v obecnom lese 

a predloţenie poslancom OZ stanovujú do 18.02.2011. 

       Hlasovanie: 4 za  

                1 neprítomný  

 

 

Na základe neustálych dotazov občanov o uţívaní osobného 

motorového vozidla Fabia a o pouţívaní sluţobných mobilných 

telefónov ţiadam zaviesť jasné pravidlá pouţívania osobného 

motorového vozidla aj mobilov. Do t.č. je zavádzame limit na 

mobil 33 EUR mesačne. Ţiadame viesť knihu jázd, spotrebu phm, 

kilometrovné, t.j. štandartnú evidenciu. 

 

 

Návrh na uznesenie  

Poslanci obecného zastupiteľstva konštatujú, ţe do dnešného 

dňa starosta obce p. Vladislav Kolesár nepredloţil pravidlá 

nakladania s obecným automobilom. Poslanci obecného 

zastupiteľstva zakazujú starostovi obce pouţívať osobné 

motorové vozidlo Škoda Fábia VT 472 aţ do doby pokiaľ starosta 

obce nepredloţí na schválenie pravidlá jeho pouţívania.  

Poslanci obecného zastupiteľstva stanovujú limit na pouţívanie 

dvoch sluţobných mobilných telefónov na sumu 33 Eur mesačne. 

Prekročenie limitu si bude uţívateľ mobilu uhrádzať 

z vlastných zdrojov.   

       Hlasovanie: 4 za  

                1 neprítomný  

 

 

Diskusia 

 

JUDr. Urbančok Pavol 



Chcem vyjadriť svoj názor ku konaniu zvoleného OZ. Niektorí 

občania súhlasia s novým postupom , niektorí chcú viesť veci 

po starom .  Netreba sa však  uráţať, ani jeden druhého 

poniţovať . 

Napr. pouţívanie osobného motorového vozidla – evidencia má 

byť štandart, o ktorom netreba ani diskutovať, ani netreba 

veci posúvať do inej roviny. Poţadované materiály zo strany 

obecného zastupiteľstva  je potrebné predloţiť a nenaťahovať 

čas. Poslanci mali stretnutie v sobotu na Obecnom úrade, čo  

bolo zo strany obce vytknuté s cieľom zamedziť takýmto 

pracovným  stretnutiam. Ţijeme v 21. storočí a takéto konanie 

je skutočne neprípustné.  

 

Sarik Jozef 

Objednal som v júli drevo, kedy ho vlastne dostanem? 

 

Starosta obce 

Prihlásil ste sa uţ 2 x na dovoz dreva, niektorí nedostali ani 

raz. 

 

Čikot Juraj 

Stále počúvam, ţe je tu veľký neporiadok, na ţiadosť občanov 

bola na Obci Kvakovce kontrola ŠOI, ktorá nepotvrdila výrazné 

nedostatky 

 

p. Jozef Humeník 

V obci mnohí občania nezaplatili do konca januára daň za psa. 

Kedy to chcú urobiť? 

 

Nemešová Mária  

Ţiadam zrušenie prevádzkovania pohostinstva, na to je 

postavená budova kultúrneho domu, ţumpa nebola ťahaná od 

13.12.2011 

 

Starosta obce 

Budova je v majetku Jednoty, treba to príslušne riešiť.  

 

Kvasilová Mária  

Je Obec Kvakovce platcom DPH?  

 

Front František  

Niektorým občanom boli sľúbené miesta po voľbách na Obecnom 

úrade, po voľbách sa situácia zmenila. 

 

Starosta obce 

Pracovná morálka je pre niektorých ľudí obrovský problém. 

 

p. Mgr.  Kapráľ 

Ja chcem, aby sa veci pohli dopredu  zároveň so zlepšením  

medziľudských vzťahov.   



Čo sa týka finančných prostriedkov a programov niekedy neboli 

takéto moţnosti aké sú dnes. Programové obdobie na finančné 

prostriedky z EÚ boli plánované na roky 2007-2013 

 

p. Tutko Ján 

Tu vykrikujú len tí,ktorí z toho niečo majú. Tieto vzťahy 

nemajú obdobu. Pán starosta zjednotil tých, ktorí vedia 

potláčať a  zastrašovať prevaţnú väčšinu slušných a normálnych 

ľudí v obci. Keď sa toto  nezastaví, zlé dopadneme všetci.  

 

p. Varga František 

V obci sa kopala kanalizácia, doteraz mi tečie voda do pivnice 

 

p. Tutko Ján 

Aj mne 2 roky tečie voda po prístupovej ceste. Je to problém, 

ktorý treba riešiť s technickým dozorom stavby. 

 

p.Mgr.  Kapráľ 

Bavme sa konečne o budúcnosti. Treba zverejniť poţadované 

materiály, aby sme mohli veci pohnúť dopredu, aby sa veci 

robili lepšie a osoh by bol tak  pre kaţdého väčší.   

 

p. Zdenko Magnus 

Ja keď som mal sluţobné auto, evidencia jázd bola 

samozrejmosťou.  

 

p. Ondovčák Ján 

Namietal postup pri dovoze dreva. 

 

p. JUDr. Urbančok 

Hovorme o tom, čo chceme urobiť , uţ to je polovica úspechu. 

Všetci prispejme podnetnými návrhmi k úspechu a pokoju v obci. 

 

p. starosta 

Materiály sa postupne pripravujú, postupne budú aj 

zverejňované.  

 

 

 

Kvakovce, 07.02.2011 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________ 

Viktor Humeník    Vladislav Kolesár       Zdenko Magnus 
   overovateľ              starosta obce                      overovateľ  

 

 



 

UZNESENIE č. 13/2011 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach, konaného 

03.02.2011____________________________________________________ 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva ţiadajú starostu obce, aby 

bezodkladne postupoval podľa poradia, ktoré vzišlo 

z transparentného ţrebovania a ktoré dáva rovnakú šancu 

zamestnať sa všetkým občanom obce Kvakovce prostredníctvom 

programu 50i, 50j.  

Poslanci zároveň  ţiadajú starostu obce, aby oslovil občanov 

podľa poradia, v prípade , ţe niekto odmietne prácu 

prostredníctvom programu 50 i,50j,  musí starosta obce osloviť 

ďalšieho občana v poradí. Poslanci zároveň ţiadajú starostu 

obce, aby postupoval na základe zákona o ochrane osobných 

údajov. Poslanci zároveň ţiadajú starostu obce, aby 

bezodkladne informoval poslancov o ľuďoch, ktorí odmietli 

svoje poradie, pretoţe si to chcú poslanci osobne overiť. 

       Hlasovanie: 4 za  

                1 neprítomný  

 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 14/2011 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach, konaného 

03.02.2011____________________________________________________ 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva konštatujú, ţe do dnešného 

dňa starosta obce p. Vladislav Kolesár nepredloţil pravidlá 

nakladania s obecným automobilom. Poslanci obecného 

zastupiteľstva zakazujú starostovi obce pouţívať osobné 

motorové vozidlo Škoda Fábia VT 472 aţ do doby pokiaľ starosta 

obce nepredloţí na schválenie pravidlá jeho pouţívania.  

Poslanci obecného zastupiteľstva stanovujú limit na pouţívanie 

dvoch sluţobných mobilných telefónov na sumu 33 Eur mesačne. 

Prekročenie limitu si bude uţívateľ mobilu uhrádzať 

z vlastných zdrojov.   

       Hlasovanie: 4 za  

                1 neprítomný  

 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce  

 



 

UZNESENIE č. 15/2011 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach, konaného 

03.02.2011____________________________________________________ 

 

Poslanci OZ ţiadajú starostu obce, aby správu o hospodárení 

v obecnom lese v zmysle zákona prepracoval. Správa predloţená 

poslancom obecného zastupiteľstva dňa 03.02.2011 neobsahovala 

náleţitosti, ktoré musí správa obsahovať.  

Termín dopracovania správy o hospodárení v obecnom lese 

a predloţenie poslancom OZ stanovujú do 18.02.2011. 

       Hlasovanie: 4 za  

                1 neprítomný  

 

 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


