
Obecný úrad obce Kvakovce,    094 02 ,    Kvakovce 88,    okr. Vranov nad Topľou 

  

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 26.04. 2011  o 17.00 hod. v sále 

kultúrneho domu v Kvakovciach 
___________________________________________________________________________ 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol  poverený poslanec obecného zastupiteľstva obce  

Kvakovce Ján Tutko.  

 

Za zapisovateľa bola určená Viera Puškášová. 

Za overovateľov boli určení: Zdenko Magnus 

    Viktor Humeník 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: podľa doručeného programu 

Program: 

l. Úvod 

2. Riešenie situácie po miestnom referende 

3. Záver 

 

Doplnenie programu: 

Správa o stave na účtoch obce a záväzkoch obce 

Rôzne 

Záver 

        Hlasovanie : 5 za  

 

BOD 2 

P. Mária Tutková predsedkyňa okrskovej komisie odovzdala po miestnom referende  do 

úschovy zapečatené dokumenty. 

Miestne hlasovanie obyvateľov obce sa konalo na základe zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe platného VZN . Zápisnica 

z hlasovania obyvateľov obce bola podpísaná komisiou aj  za prítomnosti 

pozorovateľov.  

Taktiež za ich prítomnosti boli zapečatené použité hlasovacie lístky a zoznamy voličov. 

 

Miestne hlasovanie otvorila predsedníčka komisie dňa 16.04.2011 o 7.00 hod.  

Hlasovanie sa skončilo dňa 16.04.2011 o 22.00 hod.  

Z celkového počtu 7  členov komisie bolo prítomných  7. 

V okrsku sa zistili tieto výsledky: 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie  366 

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky                      184 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov                                                             184 

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov                                              183  

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov                                               1 

 

 

 



 

Otázka: 

Ste za odvolanie starostu obce Kvakovce p. Vladislava Kolesára z funkcie starostu obce? 

Počet hlasov    179 ÁNO 

Počet hlasov          4  NIE 

Neplatný               1 

Zápisnica bola podpísaná všetkými členmi okrskovej komisie. 

Hlasovanie bolo platné, pretože sa zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených 

občanov.  

 

Vzhľadom na to, že okrsková komisia odovzdala obecnému zastupiteľstvu výsledky 

miestneho hlasovania je potrebné prijať uznesenie, ktoré bolo odovzdané.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Kvakovce berie na vedomie správu referendovej komisie pre 

hlasovanie obyvateľov obce Kvakovce o odvolaní pána  Vladislava Kolesára z funkcie 

starostu obce Kvakovce.  

        Hlasovanie: 5 za 

 

Vzhľadom k tomu, že miestne hlasovanie bolo platné poslanci obecného zastupiteľstva 

navrhujú nasledovné uznesenie: 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Kvakovce podľa § 11 a odst. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a/ vyhlasuje 

 

Výsledky hlasovania za následovné: 

počet zapísaných oprávnených voličov     366 

počet zúčastnených voličov                       184 

počet odovzdaných hlasovacích lístkov    184 

počet platných hlasovacích lístkov            183 

počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov za rozhodnutie, ktoré bolo predmetom 

miestneho hlasovania              183  

počet neplatných hlasovacích lístkov            1 

 

Miestne hlasovanie v zmysle § 11 a odst. 5 zákona SNR č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov    -     p l a t n é .  

        Hlasovanie: 5 za 

b/ ukladá 

zástupujúcemu starostovi  obce zverejniť uznesenie o vyhlásení výsledkov hlasovania 

obyvateľov obce na úradne tabuli 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo preberá od referendovej komisie nepoškodenú, zapečatenú agendu 

uvedenú v odovzdávacom protokole. 

Poveruje na disponovanie 3 poslancov OZ: 

Viktor Humeník 

Zdenko Magnus 

Ján Tutko 

        Hlasovanie: 5 za 



 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Kvakovce berie na vedomie zánik mandátu starostu obce Kvakovce 

podľa § 13 a odst. 1 , písm. f/ zákona SNR č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

        Hlasovanie: 5 za 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Kvakovce žiada predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 

v zmysle zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí o vyhlásenie nových 

volieb do orgánov samosprávy – na funkcie starostu obce Kvakovce.   

        Hlasovanie: 5 za 

 

 

Vzhľadom k tomu, že dňa 16.04.2011 prebehlo platné  miestne referendum  na základe 

ktorého bol p. Vladislav Kolesár odvolaný z funkcie starostu obce Kvakovce je potrebné 

doriešiť záležitosti ohľadom fungovania obce Kvakovce na obdobie minimálne 3 mesiacov do 

nových volieb.  

Je potrebné urobiť veľmi dôležité úkony, presadiť pozitívne zmeny, o ktoré sa občania obce 

usilovali, naštartovať správne riadiace aj ekonomické záležitosti.  Aby sa dostavili výsledky  

často to zahŕňa aj nepopulárne opatrenia. 

 

Vzhľadom na to, že zastupujúci starosta obce p. Jozef Danč nesúhlasí s krokmi obecného 

zastupiteľstva po referende na radikálne riešenie situácie  rozhodol sa vzdať svojej funkcie 

zastupujúceho starostu obce. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie jeho rozhodnutie.  

 

Návrh na uznesenie 

 

Vzhľadom na to, že zastupujúci starosta obce p. Jozef Danč nesúhlasí s krokmi obecného 

zastupiteľstva po referende na radikálne riešenie situácie  rozhodol sa vzdať svojej funkcie 

zastupujúceho starostu obce. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie jeho rozhodnutie.  

        Hlasovanie: 4 za 

                                                                                                                  1 sa zdržal 

Poznámka: Odchod p. poslanca Jozefa Danča  

 

 

 

Návrh na uznesenie 

Poslanci obecného zastupiteľstva volia do funkcie zástupcu starostu obce počnúc dňom 

26.04.2011 p. Jaroslava Dupaľa, ktorý zároveň preberá funkciu so všetkými kompetenciami 

zastupujúceho starostu do najbližších volieb.  

         Hlasovanie: 3 za 

         1 neprítomný 

         1 sa zdržal 

 

 

Správa o stave na účtoch obce a záväzkoch obce.  



 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave na účtoch obce Kvakovce 

a o stave záväzkoch obce k dnešnému  termínu: 

s tým, že stav na účtoch obce je :     53480,04 € 

záväzky obce  po lehote splatnosti činia:      64740,58 € 

 
Správa je prílohou zápisnice.  

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva konštatujú, že finančná situácia je nevyrovnaná, hrozí 

akútny nedostatok finančných prostriedkov na chod obecného úradu ako aj  vývoz TKO . 

Obecné zastupiteľstvo ukladá zastupujúcemu starostovi obce riešiť okamžite vzniknutú 

situáciu a hľadať riešenia.  

 

Určenie platových podmienok zastupujúceho starostu obce. 
Plat zastupujúceho starostu obce Kvakovce na toto prechodné obdobie   nebude dosahovať 

výšku minimálneho nároku platu starostu obce, poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú 

zastupujúcemu starostovi obce plat 600 EUR čistej mzdy.  

        Hlasovanie: 3 za 

        1 neprítomný 

        1 sa zdržal 

 

Návrh na uznesenie  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú  dispozičné právo zastupujúceho starostu obce vo 

výške 800 EUR.  

        Hlasovanie: 3 za 

        1 neprítomný 

        1 sa zdržal 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zastupujúcemu starostovi obce plat 600 EUR čistej mzdy.  

        Hlasovanie: 3 za 

        1 neprítomný 

        1 sa zdržal 

Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeňovanie členov referendovej komisie tak ako pri 

parlamentných voľbách.  

        Hlasovanie: 3 za 

        1 neprítomný 

        1 sa zdržal 

 

Návrh na uznesenie  

Poslanci obecného zastupiteľstva ukladajú zastupujúcemu starostovi obce, aby menoval 

komisiu na preberanie spisovej dokumentácie  od p. Vladislava Kolesára na deň 29.04.2011. 

        Hlasovanie: 3 za 

        1 neprítomný 

        1 sa zdržal 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kvakovce, 26.04.2011 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________ 

Viktor Humeník    Jaroslav Dupaľ        Zdenko Magnus 
   overovateľ           zast. starosta obce              overovateľ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

 

a/ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu 

 

miestnej referendovej komisie o výsledkoch miestneho referenda na odvolanie Vladislava 

Kolesára z funkcie starostu obce .  

 

 

b/ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu 

 

 že zastupujúci starosta obce p. Jozef Danč nesúhlasí s krokmi obecného zastupiteľstva po 

referende na radikálne riešenie situácie  rozhodol sa vzdať svojej funkcie zastupujúceho 

starostu obce. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie jeho rozhodnutie.  
 

 

c/ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu 

 

o stave na účtoch obce Kvakovce a o stave záväzkoch obce k tomuto termínu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

UZNESENIE 44/2011 zo dňa 26.04.2011 

Obecné zastupiteľstvo Kvakovce berie na vedomie správu referendovej  komisie pre 

hlasovanie obyvateľov obce Kvakovce o odvolaní pána starostu Vladislava Kolesára 

z funkcie starostu obce Kvakovce.  

Za správnosť : Puškášová     Jaroslav Dupaľ 

        Zástup.starostu obce 

 

 

UZNESENIE 45/2011 zo dňa 26.04.2011 

Obecné zastupiteľstvo Kvakovce podľa § 11 a odst. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a/ vyhlasuje 

 

Výsledky hlasovania za následovné: 

počet zapísaných oprávnených voličov  366 

počet zúčastnených voličov    184 

počet odovzdaných hlasovacích lístkov  184 

počet platných hlasovacích lístkov   183 

počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov za rozhodnutie, ktoré bolo predmetom 

miestneho hlasovania   183 

počet neplatných hlasovacích lístkov                           1 

 

Miestne hlasovanie v zmysle § 11 a odst. 5 zákona SNR č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov    -     p l a t n é .  

Za správnosť : Puškášová     Jaroslav Dupaľ 

        Zástup. starostu obce 

 

 

 

UZNESENIE 46/2011 zo dňa 26.04.2011 

Obecné zastupiteľstvo Kvakovce berie na vedomie zánik mandátu starostu obce Kvakovce 

podľa § 13 a odst. 1 , písm. f/ zákona SNR č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

Za správnosť : Puškášová     Jaroslav Dupaľ 

        Zástup. starostu obce 

 

 

 

UZNESENIE 47/2011 zo dňa 26.04.2011 

Obecné zastupiteľstvo Kvakovce žiada predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 

v zmysle zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí o vyhlásenie nových 

volieb do orgánov samosprávy – na funkcie starostu obce Kvakovce.   

Za správnosť : Puškášová     Jaroslav Dupaľ 

        Zástupca starostu obce 

 

 

 



 

 

UZNESENIE 48/2011 zo dňa 26.04.2011 

Vzhľadom na to, že zastupujúci starosta obce p. Jozef Danč nesúhlasí s krokmi obecného 

zastupiteľstva po referende na radikálne riešenie situácie , rozhodol sa vzdať svojej funkcie 

zastupujúceho starostu obce. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie jeho rozhodnutie.  

 

 

Za správnosť : Puškášová     Jaroslav Dupaľ 

        Zástup. starostu obce 

 

 

 

UZNESENIE 49/2011 zo dňa 26.04.2011 
Poslanci obecného zastupiteľstva volia na funkciu zástupcu starostu obce počnúc dňom 

26.04.2011 p. Jaroslava Dupaľa, bytom Kvakovce 139, ktorý zároveň preberá funkciu so 

všetkými kompetenciami zastupujúceho starostu do najbližších volieb.  

Za správnosť : Puškášová     Jaroslav Dupaľ 

        Zástup. starostu obce 

 

 

 

 

UZNESENIE 50/2011 zo dňa 26.04.2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zastupujúcemu starostovi obce plat 600 EUR čistej mzdy.  

 

Za správnosť : Puškášová     Jaroslav Dupaľ 

        Zástup. starostu obce 

 

 

 

 

UZNESENIE  51/2011 zo dňa 26.04.2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeňovanie členov referendovej komisie tak ako pri 

parlamntných voľbách.  

 

Za správnosť : Puškášová     Jaroslav Dupaľ 

        Zástup. starostu obce 

 

 

 

 

UZNESENIE 52/2011 zo dňa 26.04.2011 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú  dispozičné právo zastupujúceho starostu obce vo 

výške 800 EUR.  

 

Za správnosť : Puškášová     Jaroslav Dupaľ 

        Zástup. starostu obce 
 

 



 

 

 

 

UZNESENIE 53/2011 zo dňa 26.04.2011 

 

Obecné zastupiteľstvo preberá od referendovej komisie nepoškodenú, zapečatenú agendu 

uvedenú v odovzdávacom protokole. 

Poveruje na disponovanie 3 poslancov OZ: 

Viktor Humeník 

Zdenko Magnus 

Ján Tutko 

Za správnosť: Puškášová      Jaroslav Dupaľ 

         Zástup. starostu obce  

 

 

 

UZNESENIE 54/2011 zo dňa 26.04.2011 

 

Obecné zastupiteľstvo uklada zastupujúcemu starostovi obce, aby menoval komisiu na 

preberanie  spisovej dokumentácie  od p. Vladislava Kolesára na deň 29.04.2011. 

 

Za správnosť: Puškášová      Jaroslav Dupaľ 

         Zástup. starostu obce  

 

 

 

 


