
 

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

 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného  05.07.2011  o 17.00 hod. v zasadačke 

Obecného úradu v Kvakovciach 

_______________________________________________________________________ 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zastupujúci starostu obce   

Dupaľ Jaroslav. 

 

 

Za zapisovateľa bola určená Viera Puškášová. 

Za overovateľov boli určení:    Ján Tutko 

    Viktor Humeník 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program obecného zastupiteľstva: 

 

l. Úvod 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Riešenie krízovej situácie 

4.Vzniknuté finančné škody 

5. Príprava súbežných akcií na RO Domaša 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Návrh poslanca Viktora Humeníka 

Doplniť do programu 

Zákon 154/2011 zo 17.mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky číslo 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie : 3 za, 2 neprítomní 

 

Návrh zástupcu starostu , ktorý plní úlohy starostu obce  p. Jaroslava Dupaľa 

Doplniť do programu: 

bod 7,8,9,10 

Informácia -  Janské oslavy 

Zriadenie majetkovej komisie 

Žiadosť p. Karpáčovej Zuzany 

Žiadosť p. Kvasilovej 

Hlasovanie : 3 za, 2 neprítomní 

 

Návrh poslanca Jána Tutka 

Doplniť do programu 



Zabezpečiť vykonanie kontroly hlavným kontrolórom obce  Mgr. R. Kaprálom -  akcia 

Kvakovský jurmak 2010 

Hlasovanie : 3 za, 2 neprítomní 

 

Bod 12 Rôzne 

Bod 13 Diskusia 

Bod 14 Záver 

 

Bod 2 

Kontrola plnenia uznesení 

Bolo konštatované, že uznesenia obecného zastupiteľstva sa priebežne plnia 

 

Bod 3 

Riešenie krízovej situácie v obci Kvakovce 

 

Informoval Mgr. R. Kapráľ,hlavný kontrolór obce 

 

Z Prešovského samosprávneho kraja /VÚC/  došla žiadosť  o doplnenie a opravu 

Monitorovacej správy z postupu realizácie mikroprojektu, názov projektu:cezhraničné 

stretnutia kultúry medzi Slovákmi a Poliakmi. 

Táto monitorovacia správa bola podaná starostom obce ešte v januári t.r. a obsahuje 

celú radu veci, ktoré nespĺňajú náležitosti, ktoré mal p.Vladislav Kolesár zabezpečiť v rámci 

vydokladovania – napr. doložiť dodacie listy, doložiť dokumentáciu k  verejnému 

obstarávaniu, fotodokumentáciu, doložiť výstupy z publicity. Pri aktivite Kvakovský jurmak je 

uvedené, že táto aktivita bola uskutočnená s finančnou podporou Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky. Nakoľko Program Cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská 

republika 2007- 2013 neumožňuje duplicitné financovanie z iných fondov a grantov, preto je 

potrebné relevantnou dokumentáciou zdokladovať, aké aktivity, resp. práce, služby boli 

financované z finančnej podpory Ministerstva kultúry SR. V opačnom prípade budú všetky 

nárokové výdavky vynaložené na aktivitu Kvakovský jurmak v rámci tohto projektu č. PL-

SK/PO/IPP/I/007 považované za neoprávnené.  

 

P. Kolesár bol vyzvaný na zdokladovanie. Odpovedal, že je práceneschopný, že to 

mala zabezpečiť firma Prerag. 

  Zástupca firmy Prerag poskytol písomné vyjadrenie, že nenesie zodpovednosť v rámci 

spolupráce na projekte za  aktivity a administratívne rozhodnutia predchádzajúceho starostu 

obce. Preto odporúča riešiť problémy a prípadné nezrovnalosti s ním osobne.  

V zmluve , ktorú sme si vyzdvihli z VÚC je klauzula, že chyby v projekte sa reklamujú 

do l hodiny, ktorú p. Kolesár podpisal. Dnes je na 90 % jasné, že prostriedky bude treba 

vraciať.  

 Položky boli aj o 300 % predražené, čo určite VÚC neuzná.    

 

Chcem, aby bolo uvedené aj v zápisnici, že je to nezodpovedný prístup, doslova 

hlúposť, ak človek nereaguje na slušnú osobnú, písomnú  výzvu, aby sa dali veci do poriadku. 

Bola mu zaslaná aj SMS správa, ktorú som si uložil a na ktorú p. Kolesár nezareagoval.  

 

Bod 5 

Príprava súbežných akcií na rekreačnej oblasti Domaša Dobrá dňa 16.07.2011. 

Akciu je potrebné zo strany obce  zabezpečiť po technickej a poriadkovej stránke. Zabezpečí 

sa zasadnutie za spolupráce všetkých  zložiek  zodpovedajúcich za zdarný priebeh akcie.  



 

 

Bod 6 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú základný plat zastupujúcemu starostovi obce, 

ktorý plní úlohy starostu obce na základe zákona č. 154 zo 17. mája, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest  v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 

júla 2011. 

Hlasovanie : 3 za, 2 neprítomní 

 

Návrh na uznesenie 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú základný plat zastupujúcemu starostovi obce, 

ktorý plní úlohy starostu obce na základe zákona č. 154 zo 17. mája, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest  v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 

júla 2011. 

 

p. Dupaľ Jaroslav 

Informácia o slávnostiach Jánske dni. 

 

Akcia nebola možno tak honosná, ale za oveľa  nižšie náklady. 

P. poslanec Tutko Ján vyzval hlavného kontrolóra obce Mgr. R. Kapráľa, aby podal správu 

o vykonanej akcií do obecného zastupiteľstva.  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnému kontrolórovi Mgr. R. Kapráľovi, aby vypracoval 

správu o finančných nákladoch na akciu Janské dni 2011. 

Hlasovanie : 3 za, 2 neprítomní 

 

Bod 7 

Zriadenie majetkovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje zriadenie majetkovej  komisie. Má to svoj zmysel, lebo do 

procesu sa zapojí širšia verejnosť, čo je zmyslom fungovania samosprávy.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje majetkovú komisiu: 

JUDr. Pavol Urbančok, Mária Tutková, Agáta Ondovčáková – predseda komisie, Zdenko 

Magnus, Andrea Tutková, Milan Reich, Ján Tutko.  

Hlasovanie : 3 za, 2 neprítomní 

 

 

Žiadosť p. Karpáčovej 

- Treba zistiť zákonné možnosti pomoci tejto rodine cez ÚPSVaR v rámci opatrovníckej 

služby nakoľko p. Varga nemá v zmluve túto činnosť a mohli by prísť o prácu aj ostatní 

zamestnanci pre neustále anonymy. 

 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo ukladá zastupujúcemu starostu obce, ktorý plní úlohy starostu obce 

zistiť urýchlene  zákonné možnosti pre pomoc v opatrovaní rodine p. Karpáča. 



Hlasovanie : 3 za, 2 neprítomní 

 

 

 

 

Žiadosť p. Kvasilovej  

- Uznať ½ reklamáciu na dodané drevo cez Obecný úrad Kvakovce, t.j. vrátiť 

100 EUR.  

 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ½ reklamáciu p. Kvasilovej Márii za dodané drevo cez 

Obecný úrad, nakoľko  dodaná väčšina bola zdrvená.  

Hlasovanie : 3 za, 2 neprítomní 

 

 

DISKUSIA 

 

p. Stanislav Gosť – na Domaši Dobrej bola vyčistená veľká časť krovia pracovníkmi obce, 

ktorí použili aj vlastné náradie a za uvedenú prácu neboli dostatočne ocenení. Ak je zákonná 

možnosť vyrovnania nedoplatkov, treba to urobiť. 

p. Božena Sariková – potvrdzuje pravdivosť situácie, ktorú opísal p. Gosť,  

p. Mgr. Kapráľ – treba zadefinovať túto situáciu, predložiť v žiadosti na Obecný úrad, 

budeme sa ňou určite zaoberať  

p. Závodová – na Trepci sa každoročne koná odpustová slávnosť, cesta je v dezolátnom stave. 

Žiada, aby v tejto pre Obec neľahkej situácii aspoň tie najväčšie výtlky boli opravené do 

budúceho roka 

 

 

 

 

Kvakovce, 05.07.2011 
Zapísala: Viera Puškášová 

 

 

 
__________________________________________________________________________ 

Viktor Humeník    Jaroslav Dupaľ             Tutko Ján  

Poslanec OZ         poslanec OZ  
overovateľ            zast.starosta obce                  overovateľ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 

UZNESENIE 100/2011 

Obecné zastupiteľstvo  ukladá 

vykonanie kontroly hlavným kontrolórom obce  Mgr. R. Kaprálom  ohľadom akcie 

Kvakovský jurmak 2010. 

Hlasovanie : 3 za, 2 neprítomní 

 

        Jaroslav Dupaľ 

        zástupca starostu, 

        ktorý plní úlohy starostu obce 

 

 

 

UZNESENIE 101/2011 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú základný plat zastupujúcemu starostovi obce, 

ktorý plní úlohy starostu obce na základe zákona č. 154 zo 17. mája, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest  v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 

júla 2011. 

Hlasovanie : 3 za, 2 neprítomní 

 

        Jaroslav Dupaľ 

        zástupca starostu, 

        ktorý plní úlohy starostu obce 

 

 

 

UZNESENIE 102/2011 

Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnému kontrolórovi Mgr. R. Kapráľovi, aby vypracoval 

správu o finančných nákladoch na akciu Janské dni 2011. 

Hlasovanie : 3 za, 2 neprítomní 

 

        Jaroslav Dupaľ 

        zástupca starostu, 

        ktorý plní úlohy starostu obce 

 

 

 

UZNESENIE 103/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje majetkovú komisiu: 

JUDr. Pavol Urbančok, Mária Tutková, Agáta Ondovčáková – predseda komisie, Zdenko 

Magnus, Andrea Tutková, Milan Reich, Ján Tutko.  

Hlasovanie : 3 za, 2 neprítomní 

 

 

 

        Jaroslav Dupaľ 

        zástupca starostu, 

        ktorý plní úlohy starostu obce 



 

 

 

UZNESENIE 104/2011 

Obecné zastupiteľstvo ukladá zastupujúcemu starostovi obce, ktorý plní úlohy starostu obce 

zistiť urýchlene  zákonné možnosti pre pomoc v opatrovaní rodine p. Karpáča,nakoľko p. 

Varga nemá túto činnosť v zmluve  

Hlasovanie : 3 za, 2 neprítomní 

 

 

        Jaroslav Dupaľ 

        zástupca starostu, 

        ktorý plní úlohy starostu obce 

 

 

 

UZNESENIE 105/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ½ reklamáciu p. Kvasilovej Márii za dodané drevo cez 

Obecný úrad, nakoľko  dodaná väčšina bola zdrvená.  

Hlasovanie : 3 za, 2 neprítomní 

 

 

 

        Jaroslav Dupaľ 

        zástupca starostu, 

        ktorý plní úlohy starostu obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


