
Obecný úrad obce Kvakovce, 09402  Kvakovce 88, okr. Vranov 

n/T. 

 

 

 

     ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 18.02.2011 

o 17.00 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: 

1. Úvod 
2. Voľba hlavného kontrolóra obce 
3. Príkaz starostu obce 

Zásady na používanie motorových vozidiel obecného úradu 

v Kvakovciach 

4. Pracovný poriadok 
5. Správa o obecnom lese 
6. Rôzne 
7. Diskusia 

 

 

p. Dupaľ – doplnenie o bod kontrola plnenia uznesení 

 

Hlasovanie: 5 za 

 

Na základe uznesenia 11/2011 zo 17.01.2011 bola vyhlásená 

voľba hlavného kontrolóra obce Kvakovce. 

Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním. 

Doručené 4 prihlášky záujemcov o zvolenie na  funkciu  

hlavného kontrolóra obce: 

1. PhDr. Gabriela Vašková 
2. Mgr.  Radovan Kapráľ 
3. Ing.  Marián Bucko 
4. PhDr. Jozef Baran 
 

Všetci záujemcovia splnili požiadavky, ktoré boli požadované 

v zmysle volebného poriadku.  

Po tom, čo každý záujemca predniesol svoju predstavu o funkcii 

hlavného kontrolóra, na čo sa chcú zamerať, kde vidia rezervy 

a zlepšenia na kvalitatívny posun vpred prebehla voľba 

hlavného kontrolóra tajným hlasovaním. 

 

 



Výsledky volieb boli ihneď zverejnené: 

Mgr. Radovan Kapráľ  získal 3 hlasy 

PhDr. Jozef Baran           1 hlas 

Ing. Marián Bucko           1 hlas  

PhDr. Gabriela Vašková      0 hlasov.  

 

Za kontrolóra obce Kvakovce na obdobie rokov 2011 – 2017 bol 

zvolený Mgr. Radovan Kapráľ.  

 

Mgr. Radovan Kapráľ sa poďakoval za prejavenú dôveru.  

 

2 Bod 

Kontrola plnenia uznesení 

 

Z 03.02.2011 nepodpísané uznesenie č. 13,14/2011. 

Ide o uznesenie, týkajúce sa zamestnanosti cez Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny podľa § 50i. 

Ide o pracovné miesta vytvárané cez ÚPSVaR, tieto miesta nie 

sú zásluhové, bolo treba zobrať na zodpovednosť vyžrebované 

poradie a ľudí, ktorí by nespĺňali predpoklady osobne 

oboznámiť z akého dôvodu sa postupuje ďalej v poradí.  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva preto opätovne potvrdzujú 

uznesenie č. 13/2011, 14/2011. 

 

 

UZNESENIE č. 13/2011 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach, konaného 

03.02.2011____________________________________________________ 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva žiadajú starostu obce, aby 

bezodkladne postupoval podľa poradia, ktoré vzišlo 

z transparentného žrebovania a ktoré dáva rovnakú šancu 

zamestnať sa všetkým občanom obce Kvakovce prostredníctvom 

programu 50i, 50j.  

Poslanci zároveň  žiadajú starostu obce, aby oslovil občanov 

podľa poradia, v prípade , že niekto odmietne prácu 

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

ďalšieho občana v poradí. Poslanci zároveň žiadajú starostu 

obce, aby postupoval na základe zákona o ochrane osobných 

údajov. Poslanci zároveň žiadajú starostu obce, aby 

bezodkladne informoval poslancov o ľuďoch, ktorí odmietli 

svoje poradie, pretože si to chcú poslanci osobne overiť. 

Hlasovanie: 5 za 

 

 

UZNESENIE č. 14/2011 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach, konaného 

03.02.2011____________________________________________________ 

 



Poslanci obecného zastupiteľstva konštatujú, že do dnešného 

dňa starosta obce p. Vladislav Kolesár nepredložil pravidlá 

nakladania s obecným automobilom. Poslanci obecného 

zastupiteľstva zakazujú starostovi obce používať osobné 

motorové vozidlo Škoda Fábia VT 472 až do doby pokiaľ starosta 

obce nepredloží na schválenie pravidlá jeho používania.  

Poslanci obecného zastupiteľstva stanovujú limit na používanie 

dvoch služobných mobilných telefónov na sumu 33 Eur mesačne. 

Prekročenie limitu si bude užívateľ mobilu uhrádzať 

z vlastných zdrojov.   

 

Hlasovanie: 5 za 

 

Čo sa týka používania služobných motorových vozidiel je 

treba určiť, ktoré  vozidlá sa používajú, aká je u nich 

spotreba. 

Obecné zastupiteľstvo pripraví do budúcej stredy nový 

materiál, vyjadrí sa k nemu hlavný kontrolór. 

Hlasovanie: 5 za 

 

Bod  

Pracovný poriadok 

Pracovný poriadok je veľmi dôležitý materiál, ktorý má byť 

pripravený so všetkou zodpovednosťou, musia mať možnosť 

vyjadriť sa k nemu tak zamestnanci, ako aj poslanci 

a kontrolór obce. Preto sa tento materiál posúva na ďalšie 

zasadnutie obecného zastupiteľstva .  

Hlasovanie: 5 za 

 

Bod 

Správa o obecnom lese 

Nakoľko iné čísla boli v prvej podanej správe, v druhej správe 

sú zase iné čísla a nezrovnalosti  -  bude potrebné 

prekontrolovať údaje novozvoleným hlavným kontrolórom obce 

Kvakovce. 

Hlasovanie : 5 za 

 

Bod 

Žiadosť o prenájom školy evanjelickej cirkvi.  

p. Viktor Humeník – 

Ako poslanci sme sa zúčastnili obhliadky uvedených priestorov. 

Je jasne vidieť, že sú neužívané a  plesnivé. 

Preto treba koncepčne uvažovať aj v tejto otázke do 

budúcnosti,čo s týmto priestorom školy ako celok.  

 

p. Ján Tutko – 

Už v minulosti bol pripravený  plán revitalizácie centrálnej 

časti. Je potrebné najprv zakategorizovať tento objekt, 

čiastkové riešenia nemusia sledovať celkový zmysel, ale môžu 

to byť aj aktivity, ktoré sa čiastkovo budú dopĺňať. Nakoľko 



je to vážne rozhodnutie je potrebné zadefinovať celkovú 

funkciu tohto objektu a podľa toho postupovať.  

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo zatiaľ neschvaľuje prenájom miestnosti 

z dôvodu, že predmetný objekt sa bude riešiť koncepčne ako 

celok.   

Hlasovanie:5 za 

 

Bod 

Zmluva s OPEN DOOR. 

Nakoľko zmluva o službách má niektoré  nevýhodné state, napr. 

viazanosť na 5 rokov, treba dohodnúť osobné stretnutie. 

Hlasovanie:5 za 

 

 

Rôzne 

Starosta obce predložil stanovisko firmy Orange k používaniu 

mobilu, kde je zahrnutá aj 250 EUR pokuta pri okamžitom 

zrušení zmluvy. 

Až do ukončenia tejto zmluvy sa bude pokračovať v dohodnutom 

programe firmy Orange.  

Hlasovanie : 5 za 

 

p. Danč 

Požiadať Okresnú správu ciest  o vyznačenie ciest. 

Takisto mládež sa nemá kde stretávať. Je potrebné vyčleniť 

miestnosť, kúpiť stolnotenisový stôl, prípadne iné športové 

potreby podľa cenovej ponuky.  

Na najbližšie zastupiteľstvo predložiť zoznam a cenové ponuky 

na  zakúpenie športových potrieb.   

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce o jednanie 

s Okresnou správou ciest ohľadom vyznačenia ciest.  

Hlasovanie: 5 za 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo žiada vyčleniť pre miestnu mládež 

miestnosť, zabezpečiť voľný prístup ku kľúčom do miestnosti na 

športové aktivity mladých.  

Hlasovanie: 5 za 

 

p. starosta 

Limit 33 Eur na nákup PHM je problematický, je potrebné to 

riešiť 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo ukladá 

starostovi obce p. Vladislavovi Kolesárovi predložiť poslancom 

tieto dokumenty: 

- zakladateľskú listinu Domašacity s.r.o. 

- výkaz ziskov a strát Domasacity, s.r.o. za roky 2009, 

2010 

- súvahu za r. 2009,2010 

- súpis majetku Domasacity s.r.o. k 31.12.2009 

a k 31.12.2010 

- hlavnú pokladničnú knihu r. 2009 a 2010 

- termín do 23.02.2011 

Hlasovanie : 5 za 

 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce  o predloženie 

týchto dokladov: 

-pracovné výkazy terénnej sociálnej pracovníčky p. Anny 

Kolesárovej od vzniku jej pracovného pomeru s Obcou Kvakovce  

až do 20.02.2011 

Termín do 23.02.2011 

Hlasovanie: 5 za 

 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu p. Vladislav Kolesára : 

- súpis a následné predloženie všetkých uhradených faktúr 

Obcou Kvakovce zastúpenej starostom obce od 27.11.2010 do 

20.02.2011. 

Zoznam faktúr musí obsahovať: 

Dátum úhrady 

Uhradenú sumu 

Komu bola uhradená 

Začo bola uhradená  

Termín : 23.02.2011 

Hlasovanie: 5 za 

 

Jozef Danč 

Na ulici poza kultúrny dom tečie a zamŕza   voda, treba nájsť 

riešenie na odkanalizovanie pritekajúcej vody. 

Takisto pokiaľ na obci nie je kompresor je potrebné ho zakúpiť  

 

Marek Foľtan 

Auto má 26 rokov, vyzerá navonok dobre, ale jeho funkčnosť je  

problematická.  

 

Agnesa Vargová 

Kto zaplatí za kurzy potrebné na opatrovateľskú činnosť? 

 

Ján  Tutko 

Sú dva druhy činnosti: opatrovateľská organizovaná  Obcou  a 

opatrovnícka v pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny. Zdá sa, že je to jedno a to  isté, ale sú tam iné 



pravidlá. Treba zvážiť, akú činnosť vykonávať cez tieto 2 

formy činnosti.  

 

Kvakovce, 18.02.2011 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________ 

Viktor Humeník    Vladislav Kolesár       Zdenko Magnus 
   overovateľ              starosta obce                      overovateľ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZNESENIE 20/2011 z 18.02.2011 

k voľbe hlavného kontrolóra obce Kvakovce na obdobie 2011-2017 

______________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach  

konštatuje,  

Že na funkciu hlavného kontrolóra obce Kvakovce sa prihlásili 

títo kandidáti: 

l. PhDr. Jozef Baran 

2. Ing. Marián Bucko 

3. Mgr. Radovan Kapráľ 

4. PhDr. Gabriela Vašková 

a splnili náležitosti prihlášky 

 

berie na vedomie 

volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra obce Kvakovce 

dňa 18.02.2011 

 

zriaďuje 

volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce Kvakovce 

dňa 18.02.2011 v zložení: 

l. Ján Tutko 

2. Jozef Danč 

3. Viktor Humeník 

náhradníci členov volebnej komisie v prípade neprítomnosti 

niektorého z členov 

l. Jaroslav Dupaľ 

2. Zdenko Magnus 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce 

 

 

UZNESENIE 21/2011 z 18.02.2011 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach 

berie na vedomie 

zápisnicu volebnej komisie o výsledku hlasovania vo voľbe 

hlavného kontrolóra obce Kvakovce v l. kole voľby hlavného 

kontrolóra 

konštatuje, že 

V l. kole voľby hlavného kontrolóra je zvolený za hlavného 

kontrolóra obce Kvakovce na obdobie rokov 2011-2017 

Mgr. Radovan Kapráľ 

 

berie na vedomie, 



že všetky hlasovacie lístky a prihlášky aj s prílohami boli 

volebnou komisiou zapečatené do obálky a odovzdané do úschovy 

obce 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce 

 

 

 

 

 

  

UZNESENIE 22/2011 z 18.02.2011 

Obecné zastupiteľstvo pripraví nový materiál „ Zásady na 

používanie motorových vozidiel obecného úradu v Kvakovciach“,  

vyjadrí sa k nemu zvolený hlavný kontrolór. 

Hlasovanie: 5 za 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce 

 

 

UZNESENIE 23/2011 z 18.02.2011 

Poslanci obecného zastupiteľstvo schvaľujú prekontrolovanie   

„Správy o hospodárení v obecnom lese“ hlavnému  kontrolórovi 

obce Kvakovce. 

Hlasovanie : 5 za 

 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce 

 

 

UZNESENIE 24/2011 z 18.02.2011 

Obecné zastupiteľstvo zatiaľ neschvaľuje prenájom miestnosti 

školy evanjelickej cirkvi z dôvodu, že predmetný objekt sa 

bude riešiť koncepčne ako celok.   

Hlasovanie:5 za 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce 

 

 

UZNESENIE 25/2011 z 18.02.2011 

Zmluva s OPEN DOOR. 

Nakoľko zmluva o službách má niektoré  nevýhodné state, napr. 

viazanosť na 5 rokov obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

dohodnutie osobného stretnutia so zástupcom tejto firmy. 

Hlasovanie:5 za 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce 



 

 

 

 

 

 

UZNESENIE 26/2011 z 18.02.2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje používanie mobilného telefónu 

až do ukončenia terajšej podpísanej  zmluvy s s firmou Orange. 

Starosta obce potom bude informovať poslancov o skrátení 

paušálneho poplatku za užívanie mobilného telefónu.  

Hlasovanie : 5 za 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce 

 

 

 

 

UZNESENIE 27/2011 z 18.02.2011 

Obecné zastupiteľstvo žiada  starostu obce dohodnúť realizáciu 

vyznačenia ciest s Okresnou správou ciest vo Vranove nad T. 

Hlasovanie: 5 za 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce 

 

 

 

 

 

UZNESENIE 28/2011 z 18.02.2011 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce vyčleniť miestnosť 

pre stretávanie sa mladých za účelom športových aktivít 

a zakúpenie potrebných športových potrieb.  

Hlasovanie: 5 za 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce 

 

 

 

 

 

UZNESENIE 29/2011 z 18.02.2011 

Obecné zastupiteľstvo ukladá 

starostovi obce p. Vladislavovi Kolesárovi predložiť poslancom 

tieto dokumenty: 

- zakladateľskú listinu Domašacity s.r.o. 

- výkaz ziskov a strát Domasacity, s.r.o. za roky 2009, 

2010 



- súvahu za r. 2009,2010 

- súpis majetku Domasacity s.r.o. k 31.12.2009 

a k 31.12.2010 

- hlavnú pokladničnú knihu r. 2009 a 2010 

- termín do 23.02.2011 

Hlasovanie : 5 za 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce 

 

 

 

 

UZNESENIE 30/2011 z 18.02.2011  

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce  o predloženie 

týchto dokladov: 

-pracovné výkazy terénnej sociálnej pracovníčky p. Anny 

Kolesárovej od vzniku jej pracovného pomeru s Obcou Kvakovce  

až do 20.02.2011 

Termín do 23.02.2011 

Hlasovanie: 5 za 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce 

 

 

UZNESENIE 31/2011 z 18.02.2011 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu p. Vladislav Kolesára : 

- súpis a následné predloženie všetkých uhradených faktúr 

Obcou Kvakovce zastúpenej starostom obce od 27.11.2010 do 

20.02.2011. 

Zoznam faktúr musí obsahovať: 

Dátum úhrady 

Uhradenú sumu 

Komu bola uhradená 

Začo bola uhradená  

Termín : 23.02.2011 

Hlasovanie: 5 za 

 

 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce 

 

 

 


