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

 

 

 

     ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 07.02.2011 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.  Oznámenie funkcií,  zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov po ujatí sa verejnej  

     funkcie za rok 2010 

3.  Príkaz starostu obce 

      Zásady na používanie motorových vozidiel obce Kvakovce 

4.  Návrh VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a výške úhrady 

     za opatrovateľskú službu v obci Kvakovce 

5.  Rozpočet obce Kvakovce na rok 2011 

6.  Rôzne 

7.  Diskusia 

       Hlasovanie: 4 za, l neprítomný 

 

 

Bod 2 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov 

Starosta obce oboznámil prítomných s tlačivom podaným každoročne do obecného 

zastupiteľstva, t.j.  oznámením funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov  podľa 

Ústavného zákona NR SR č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcí 

verejných funkcionárov v znení ustavného zákona č. 545/2005 Z.z. po ujatí sa verejnej 

funkcie za rok 2010.  

 

Bod 3 

Starosta obce prítomným predložil zásady na používanie motorových vozidiel obce 

Kvakovce. 

 

Tutko Ján 

Žiadali sme tento materiál, ale je nedostatočne pripravený. Chýba tu  vykonateľnosť, lebo 

funkcia zástupcu starostu obce do dnešného dňa nie je zriadená. 

Navrhujem, aby tento materiál bol prepracovaný, aby zatiaľ  nebol schválený. 

 

p. starosta obce 

Funkciu zástupcu starostu som ponúkol 2 poslancom: Viktor Humeník, Jozef Danč, ktorí to 

odmietli. 



Jozef Danč 

Nepovedal som, že to neberiem, povedal som, že bude na to čas a priestor. Pracovný materiál 

si v jednotlivých bodoch protirečí.  Skladník je zamestnancom na dennú dobu len počas 6 

hodín, materiál má splňať účel, aby bol vykonateľný pre danú vec.  

 

 

Zdeno Magnus 

Skladník nemôže ručiť za stav vozidla 

 

 

Vladislav Kolesár 

Skladník je pracovník chránenej dielne, potom by sa musela stanoviť 8 hodinová pracovná 

doba 

 

Tutko Ján 

Navrhujem hlasovanie, že materiál treba prepracovať. 

 

Návrh na uznesenie 

Poslanci obecného zastupiteľstva neschvaľujú  materiál „Príkaz starostu – zásady na 

používanie motorových vozidiel Obecného úradu v Kvakovciach“, nakoľko je pripravený tak, 

že je nevykonateľný.  Žiadajú prepracovať materiál do vykonateľnej formy.  

Hlasovanie : 4 za, l neprítomný 

 

BOD 4 

Návrh VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a výške úhrady za 

opatrovateľskú službu v obci Kvakovce .  

 

 

p. Tutko 

Sadzba 0,30 nie je najvhodnejšia, nakoľko ide o znevýhodnenú  skupinu obyvateľov, kde by 

nebolo vhodné zvyšovať túto sadzbu. 

 

p. Kolesár 

Je možné upraviť túto sadzbu na 0,25 EUR/hod. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie 

opatrovateľskej služby si klient dohode s obcou Kvakovce v zmluve o poskytovaní sociálnej 

služby.  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní 

opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a výške úhrady za opatrovateľskú službu v obci 

Kvakovce č. 4/2011. 

Hlasovanie : 4 za, l neprítomný 

 

 

p. Magnus 

Pán Varga ide cez projekt 50i, ak pracuje 2 hodiny denne, je poriešený aj ostatný zvyšný čas 

pracovnej doby? 

Navrhujeme zrušiť uznesenie obecného zastupiteľstva  o opatrovaní p. Karpáča cez projekt 50 

i. 

 



Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 3/2010 zo dňa 27.12.2010 o opatrovateľskej službe 

pre p. Karpáča Jána prefinancovanú cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci 

programu na podporu nezamestnanosti.  

Hlasovanie : 4 za, l neprítomný 

 

Bod 5 

Rozpočet obce Kvakovce . 

Rozpočet obce je poslancami obecného zastupiteľstva navrhnutý úsporne  tak, že je 

prebytkový.  

Tvorí prílohu tohto materiálu.   

 

 

Návrh na uznesenie  

Poslanci schvaľujú rozpočet  / prebytkový/     na rok 2011 : 

Bežné príjmy      227209,00 EUR 

Bežné výdavky     166216,00 EUR 

Kapitálové príjmy     817556,00 EUR 

Kapitálové výdavky                                                  773556,00 EUR 

Finačné operácie príjem              0,00 EUR  

Finančné operácie výdaj                                                3152,00 EUR 

Spolu príjmy                                                            1044765,00 EUR 

Spolu výdavky                                                          942924,00 EUR 

 
Materiál  tvorí  prílohu.   

 

Hlasovanie : 4 za, l neprítomný 

 

 

 

R    ô   z   n   e    :  

 

p. Božena Sariková 

1/ Žiadosť SZZP Kvakovce – požiadavka na kultúrno-spoločenské akcie pre Miestnu   

           organizáciu Slovenského zväzu zdravotne postihnutých  o  700 EUR 

- poslanci vyjadrili spokojnosť s fungovaním tejto organizácie 

- žiadajú predložiť plán činnosti a rozpis fin. prostriedkov na činnosť 

podľa toho, aká bude reálna potreba pre činnosť tejto prospešnej organizácie  

  

2/  Žiadosť Miestnej organizácie Červeného kríža na činnosť vo výške 500 EUR  

             a na prenájom sály kultúrneho domu v Kvakovciach pri akciách ČK. 

     -      poslanci odobrujú činnosť, takisto žiadajú predložiť plán a rozpis fin. prostriedkov 

 

3/  Žiadosť Spoločenstva chatárov Domaša Dobrá o finančné prostriedky podľa predloženej 

            prílohy p. Ľudovíta Keslera  

            Ide o žiadosť o príspevok na fungovanie kultúrnych, športových akcií na Dobrej 

- poslanci žiadajú vytvoriť komisiu cestovného ruchu, ktorá by zastupovala záujmy tejto     

      komunity a sú otvorení  kvalitnej spolupráci          

 

 



 

 

 

4/  Dodatok k zmluve Marius Pedersen 

- zistiť možnosti riešenia separovaného zberu na Domaši. V obci to nie je problém, 

možno  by sa dal zaviesť takýto systém aj na Dobrej. Zo strany chatárov je snaha 

separovať minimálne plasty. Treba jednať s firmou, aby sme hľadali vhodné 

alternatívy, nakoľko finančná položka je za vývoz odpadu veľmi vysoká 

 

5/   Žiadosť evanjelickej cirkvi  

            o prenájom miestnosti na bohoslužby v miestnosti Základnej školy.  

- poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli na termíne obhliadky priestorov na stredu 

09.02.2011 o l7. 00 hod., potom zaujmú stanovisko  

 

 

D i s k u s i a : 

 

p. Reich 

Odsúhlasovali ste rozpočet obce na rok 2011. Nič som nepočul o kapitálových výdavkoch,  

investičných akciách na dalšie obdobie. 

Vývoz TKO – nesúhlasím s touto formou, ktorá funguje teraz, nakoľko ide o veľmi vysoké 

čiastky na úhradu odpadu. Vyvážajú sa aj neúplné kontajnery.  

Na Domaši treba určite hľadať aj  zjednať vhodnú nápravu – napr. nepretržitú poriadkovú 

službu. Takisto žiadam ohlásiť konanie každého obecného zastupiteľstva, napr. sms správou, 

nakoľko sa zaujímam o fungovanie obecnej samosprávy a fungovanie rekreačného strediska 

Domaša – Dobrá.  

Na letnú turistickú sezónu zabezpečiť  chemické WC. V lete sa kvôli takýmto problémom 

nedá na Domaši žiť. 

 

p. starosta obce 

Je podaná žiadosť na označenie ulíc na Domaši Dobrej.  Čo sa týka odkanalizovania Dobrej, 

problémom sú majetkoprávne vzťahy. V obci je potrebné zrealizovať dokončenie verejného 

osvetlenia na osade.   

 

p. JUDr. Urbančok 

Som rád, že sa ľudia zaujímajú o veci verejné. Účastníci na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva sa  nemajú vyjadrovať, urážlivo, oplzlo  a vulgárne. Svoj názor môže každý  

vyjadriť vždy  slušným spôsobom. Čo sa týka rozpočtu obce – práve teraz  je také  obdobie, 

že sa šetrí všade, aj  obecný rozpočet k  tomu smeroval. Korektúry sa môžu v priebehu roka 

kedykoľvek na požiadanie urobiť podľa reálnej požiadavky.  

Čo sa týka opatrovateľskej služby, vyžaduje sa odborná spôsobilosť, treba zaviesť  do konca 

roka aj túto záležitosť do praxe.   

 
Kvakovce, 07.02.2011 

Zapísala: V. Puškášová 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Viktor Humeník    Vladislav Kolesár       Zdenko Magnus 
   overovateľ              starosta obce                      overovateľ  



 

 

 

 

UZNESENIE 16/2011 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach  konaného 07.02.2011 

___________________________________________________________________________ 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva neschvaľujú  materiál „Príkaz starostu – zásady na 

používanie motorových vozidiel Obecného úradu v Kvakovciach“, nakoľko je pripravený tak, 

že je nevykonateľný.  Žiadajú prepracovať materiál do vykonateľnej formy.  

Hlasovanie : 4 za, l neprítomný 

 

 
Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE 17/2011 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach  konaného 07.02.2011 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní 

opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a výške úhrady za opatrovateľskú službu v obci 

Kvakovce č. 4/2011. 

Hlasovanie : 4 za, l neprítomný 

 

 
Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE 18/2011 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach  konaného 07.02.2011 

___________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 3/2010 zo dňa 27.12.2010 o opatrovateľskej službe 

pre p. Karpáča Jána prefinancovanú cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci 

programu na podporu nezamestnanosti.  

Hlasovanie : 4 za, l neprítomný 

 

 

 

 

 
Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE 19/2011 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach  konaného 07.02.2011 

___________________________________________________________________________ 

Poslanci schvaľujú rozpočet  / prebytkový/     na rok 2011 : 

Bežné príjmy      227209,00 EUR 

Bežné výdavky     166216,00 EUR 

Kapitálové príjmy     817556,00 EUR 

Kapitálové výdavky                                                  773556,00 EUR 

Finačné operácie príjem              0,00 EUR  

Finančné operácie výdaj                                                3152,00 EUR 

Spolu príjmy                                                            1044765,00 EUR 

Spolu výdavky                                                          942924,00 EUR 

 
Podrobný materiál  tvorí  prílohu.   

 

Hlasovanie : 4 za, l neprítomný 

 

 

 

 

 
Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce  


