
 

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

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 25.08.2011 o 18:00 v sále 

kultúrneho domu v Kvakovciach 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zastupujúci starosta obce Kvakovce  Dupaľ Jaroslav 

Za zapisovateľa bol určený :       Mgr. Radovan Kapraľ 

Za overovateľov boli určení :     Zdenko Magnus , Viktor Humeník 

Prítomní :                                       podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnený :                           Jozef Danč 

Program : 

Program bol doplnený o body Faktúry EL PRO KAN a Oprava výšky príspevku. Poslanci schválili 
doplnenie programu o tieto 2 body. Definitívna podoba programu je:  

1. Úvod 
2. Zodpovednosť bývalého starostu obce Kvakovce 
3. Faktúry EL PRO KAN s.r.o Vranov nad Topľou 
4. Oprava výšky príspevku pre montáž internetu na osade 
5. Záver letnej turistickej sezóny 
6. Informácia o vývoze TKO 
7. Riešenie čiernych stavieb 
8. Rôzne 
9. Diskusia  
10. Záver 

Hlasovanie o programe: 4 za 1 neprítomný  

 

BOD  2.  Zodpovednosť bývalého starostu obce Kvakovce 

p. Dupaľ Jaroslav 

Zastupujúci starosta obce Kvakovce p. Jaroslav Dupaľ informoval o problémoch, ktoré vznikli 
neodborným postupom bývalého starostu obce p. Vladislava Kolesára. Problémom je obecná 
spoločnosť s.r.o. Zistili sa viaceré podozrenia z podvodov a falšovania dokumentov. Vzhľadom na 
prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné ešte dnes uviesť podrobnosti.  

 

 

 



p. Tutko Ján 

Za roky 2007 – 2009 bolo na účet obecnej firmy prevedené finančné prostriedky v sume skoro 2 
milióny korún. Existuje závažné podozrenie, že sa obecná spoločnosť tunelovala. Peňažné prostriedky 
prevádzal p. Kolesár ako starosta obce p. Kolesárovi ako konateľovi s.r.o. . Tieto peniaze sa obci 
s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nevrátia. Obecná firma bola stále v strate a je vážne 
podozrenie, že bola vytrvalo tunelovaná. Navrhuje celý prípad odovzdať orgánom činným v trestnom 
konaní.  

Návrh uznesenia:  

OZ žiada zástupcu starostu, aby zabezpečil podanie podnetu na vyšetrenie osoby Vladislava Kolesára 
ako starostu obce pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa pre svojvoľné 
poskytnutie finančných prostriedkov pre obchodnú spoločnosť Domaša City s.r.o. z verejných 
prostriedkov obce Kvakovce a to bez uzatvorenia zmluvy o poskytnutí týchto prostriedkov v roku 
2007 vo výške 610 000,- Sk, v roku 2008 vo výške 394 999,- Sk a v roku 2009 vo výške 17 100 EUR. 
Termín do 26.8.2011.  

Hlasovanie: 4 za 1 neprítomný 

Návrh uznesenia: 

OZ žiada zástupcu starostu, aby zabezpečil podanie podnetu na vyšetrenie osoby Vladislava Kolesára 
ako konateľa obchodnej spoločnosti Domaša City s.r.o. za možnú spreneveru finančných prostriedkov 
vo výške 1 004 099,- Sk a 17.100 EUR, ktoré boli prevedené z účtu obce Kvakovce na účet a do 
pokladne obchodnej spoločnosti Domaša city s.r.o. v rokoch 2007, 2008, 2009.  

Hlasovanie: 4 za 1 neprítomný 

BOD  3. Faktúry od firmy EL PRO KAN 

p. Dupaľ jaroslav 

Faktúry od firmy EL PRO KAN s.r.o Vranov nad Topľou sú podľa všetkého neoprávnené. Neexistuje 
žiadny doklad o tom, ako prebiehal výber dodávateľa a svojvoľne uzatvoril zmluvu s firmou                
EL PRO KAN s.r.o Vranov nad Topľou.  

p. Tukto Ján 

Firma si uplatnila úhradu faktúr za práce, ktoré podľa ich tvrdení vykonala na obec.  

p. Dupaľ Jaroslav 

Peniaze, ktoré obec získala za predaj NN rozvodov na Domaši okamžite odišli z obecných účtov preč.  

p. Magnus Zdenko 

Návrh uznesenia 

OZ obce Kvakovce sa oboznámilo so stavom finančných úhrad spoločnosti EL PRO KAN s.r.o Vranov 
nad Topľou za dodanie projektovej dokumentácie mapujúcej jednotlivé okruhy NN elektrickej siete 
a trafostaníc v RO Domaša Dobrá a vzalo na vedomie upomienku spoločnosti EL PRO KAN s.r.o. 
Vranov nad Topľou zo dňa 21.7.2011 za neuhradené faktúry v celkovej výške 12. 425 eur za 
vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a následne vypracovanie 
revíznych správ NN elektrickej siete a trafostaníc v RO Domaša Dobrá. OZ preto žiada zástupcu 
starostu, aby oznámil písomne túto skutočnosť spoločnosti EL PRO KAN s.r.o Vranov n/T. 



Hlasovanie: 4 za 1 neprítomný 

Návrh uznesenia 

OZ žiada zástupcu starostu obce, aby zabezpečil podanie podnetu na vyšetrenie osoby Vladislava 
Kolesára ako starostu obce Kvakovce za možný podvod a zneužitie právomoci verejného činiteľa pri 
predaji NN Elektrickej siete a trafostaníc v R.O. Domaša Dobrá.  

Hlasovanie: 4 za 1 neprítomný 

BOD 4: Oprava výšky príspevku na internet 

p. Dupaľ Jaroslav 

Internet v lokalite osada je zavedený. Montáž stála o 120 EUR viac, preto je potrebné navýšiť sumu za 
zavedenie internetu do lokality Osada z 600 EUR na 720 EUR. 

p. Humeník Viktor 

V obci občania neplatili nič a ani občania na Osade by nemali platiť.  

Návrh uznesenia 

OZ súhlasí s navýšením sumy o 120 EUR  ktorá je potrebná pre montáž satelitného internetu 
v lokalite Kvakovce osada a preto upravuje výšku príspevku z 600 eur na 720 eur. 

Hlasovanie: 4 za 1 neprítomný 

BOD  5 : záver letnej turistickej sezóny 

p. Mgr. Kapraľ Radovan 

Sezónu sme zvládli v poriadku. Aj napriek zlej situácii v obci Kvakovce súčasné vedenie príkladne 
zabezpečilo hladký priebeh turistickej sezóny. Odpadky boli pravidelne vyvážané, verejné 
priestranstvá boli a sú vykosené. Zvládli sme aj kultúrne podujatia. Podarilo sa otvoriť priehradu. 
Chatári sa dožadovali schôdze, je potrebné ju pre nich pripraviť.  

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 

BOD 6:   vývoz TKO 

p. Dupaľ Jaroslav 

Informoval o vývoze TKO z rekreačnej oblasti a obci. Príjem za TKO predstavuje ku dnešnému dňu cca 
6.249 eur a výdaj 15.339 eur . Je potrebné prijať opatrenie, ktoré pre budúcu sezónu nám problém 
s odpadom vyrieši, jedná sa predovšetkým o Rekreačnú oblasť Dobrá . Pribudli aj 2 nové kontajneri 
na R.O Domaša Dobrá.  

p. Tutko Ján 

Obec musí vyviesť odpad, je to jej povinnosť zo zákona. Je neprijateľné, aby ekonomika za vývoz 
odpadu bola v takých číslach, akých je teraz. Podstatnú časť problému zapríčinila bývalá pracovníčka 
obce Kvakovce p. Čikotová, ktorá v tejto veci neurobila skoro nič a sabotovala všetky činnosti na 
obecnom úrade.  

 



 

BOD  7: Riešenie čiernych stavieb.  

p. Mgr. Kapraľ Radovan 

Na Domaši sa nachádza k dnešnému dňu približne 19 čiernych stavieb okolo vody. Jedná sa 
o rybárske búdy a plecháče, ktoré sú postavené na čierno. Dnes je to živelné a je potrebné konať 
nekompromisne. Majitelia týchto búd a plecháčov neplatia obci žiadne dane a ani poplatky za vývoz 
odpadu. Robia iba neporiadok a je potrebné to riešiť.  

P. Magnus Zdenko 

Návrh uznesenia 

OZ ukladá zastupujúcemu starostovi obce, aby v spolupráci s pracovníkom obce Kvakovce p. ING. 
Lukičom bezodkladne pripravil všetky právne kroky, ktoré budú viesť k odstráneniu všetkých čiernych 
stavieb v katastrálnom území obce Kvakovce. V tomto prípade je potrebné postupovať 
nekompromisne.  

Hlasovanie 4: za 1:neprítomný 

BOD 8: rôzne:  

Faktúra od firmy GRUND 

p. Dupaľ Jaroslav 

Informoval poslancov o faktúre od spoločnosti Grund vo výške 45.430,92 eur, ktorá prišla na obec 
dva roky po ukončení prác na rekonštrukcií verejného osvetlenia na R.O Domaša Dobrá, pričom vo 
výročnej správe o hospodárení obce Kvakovce za rok 2009 sa uvádza, citujem bod 7 – Na rekreačnej 
oblasti Domaša Dobrá sa vyčistili verejné priestranstvá , v roku 2009 bola zaplatená aj posledná 
faktúra vo výške 57.180,59 eur za verejné osvetlenie na Domaši Dobrej zrealizované vo výške 
4.400.000 Sk   / 146.053 eur/ 

p. Tutko Ján  

 Je to neuveriteľné, sú to šokujúce informácie, ktoré zapríčinil svojím správaním Vladislav Kolesár. 

Návrh uznesenia 

OZ poveruje zastupujúceho starostu obce Kvakovce p. Dupaľa Jaroslava, aby vrátil faktúru 
spoločnosti Grund ako neoprávnenú.  

Hlasovanie: 4 za 1 neprítomný 

Výzva od spoločnosti Prerag 

p. Dupaľ Jaroslav – na obec prišiel platobný rozkaz na úhradu za práce od spoločnosti Prerag. Je to 
dedičstvo po bývalom starostovi, ktorý neplatil faktúry, pričom stále dával aj dáva do povedomia 
občanom, koľko obec má peňazí na učte. Je to len zavádzanie občanov, aby prikryl svoju 
neschopnosť. Celú  túto záležitosť som postúpil právnikovi a orgánom činným v trestnom konaní. 

Potravinová pomoc 

p. Dupaľ  Jaroslav – informoval o poskytnutí potravinovej pomoci.  



 

 

 

BOD 9: Diskusia 

p. Kvasilová Mária– kosačky 

p. JUDr. Urbančok Pavol 

Je potrebné informovať všetkých občanov o škandáloch a dvoch vážnych kauzách. V týchto veciach je 
potrebné byť špecialistom na rôzne oblasti. Treba otvoriť s.r.o a les. Veľa sme si požičali peňazí 
a treba dnes vrátiť. Venujme sa prioritám, treba veci voči bývalému starostovi dotiahnuť až do 
úplného konca.  

 

Zapísal: Mgr. Radovan Kapraľ 

 

 

 

 

Viktor Humeník                                                  Jaroslav Dupaľ                                               Zdenko Magnus 

Poslanec OZ                                               zást. starostu ,ktorý plní                                       Poslanec OZ 

overovateľ                                                    úlohy starostu obce                                             overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 25.08.2011 schvaľuje : 

 

 

UZNESENIE 118/2011 

OZ žiada zástupcu starostu, aby zabezpečil podanie podnetu na vyšetrenie osoby Vladislava Kolesára 
ako starostu obce pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa pre svojvoľné 
poskytnutie finančných prostriedkov pre obchodnú spoločnosť Domaša City s.r.o. z verejných 
prostriedkov obce Kvakovce a to bez uzatvorenia zmluvy o poskytnutí týchto prostriedkov v roku 
2007 vo výške 610 000,- Sk, v roku 2008 vo výške 394 999,- Sk a v roku 2009 vo výške 17 100 EUR. 
Termín do 26.8.2011.  

Hlasovanie: 4 za 1 neprítomný 

UZNESENIE 119/2011 

OZ žiada zástupcu starostu, aby zabezpečil podanie podnetu na vyšetrenie osoby Vladislava Kolesára 
ako konateľa obchodnej spoločnosti Domaša City s.r.o. za možnú spreneveru finančných prostriedkov 
vo výške 1 004 099,- Sk a 17.100 EUR, ktoré boli prevedené z účtu obce Kvakovce na účet a do 
pokladne obchodnej spoločnosti Domaša city s.r.o. v rokoch 2007, 2008, 2009.  

Hlasovanie: 4 za 1 neprítomný 

UZNESENIE 120/2011 

OZ obce Kvakovce sa oboznámilo so stavom finančných úhrad spoločnosti EL PRO KAN s.r.o Vranov 
nad Topľou za dodanie projektovej dokumentácie mapujúcej jednotlivé okruhy NN elektrickej siete 
a trafostaníc v RO Domaša Dobrá a vzalo na vedomie upomienku spoločnosti EL PRO KAN 
s.r.o.Vranov nad Topľou zo dňa 21.7.2011 za neuhradené faktúry v celkovej výške 12. 425 eur za 
vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a následne vypracovanie 
revíznych správ NN elektrickej siete a trafostaníc v RO Domaša Dobrá. OZ preto žiada zástupcu 
starostu, aby oznámil písomne túto skutočnosť spoločnosti EL PRO KAN s.r.o Vranov n/T. 

Hlasovanie: 4 za 1 neprítomný 

UZNESENIE 121/2011 

OZ žiada zástupcu starostu obce, aby zabezpečil podanie podnetu na vyšetrenie osoby Vladislava 
Kolesára ako starostu obce Kvakovce za možný podvod a zneužitie právomoci verejného činiteľa pri 
predaji NN Elektrickej siete a trafostaníc v R.O. Domaša Dobrá.  

Hlasovanie: 4 za 1 neprítomný 



UZNESENIE 122/2011 

OZ súhlasí s navýšením sumy o 120 EUR  ktorá je potrebná pre montáž satelitného internetu 
v lokalite Kvakovce osada a preto upravuje výšku príspevku z 600 eur na 720 eur. 

Hlasovanie: 4 za 1 neprítomný 

 

 

 

UZNESENIE 123/2011 

OZ ukladá zastupujúcemu starostovi obce, aby v spolupráci s pracovníkom obce Kvakovce p. Lukičom 
bezodkladne pripravil všetky právne kroky, ktoré budú viesť k odstráneniu všetkých čiernych stavieb 
v katastrálnom území obce Kvakovce. V tomto prípade je potrebné postupovať nekompromisne.  

Hlasovanie 4: za 1:neprítomný 

 

UZNESENIE 124/2011 

OZ poveruje zastupujúceho starostu obce Kvakovce p. Dupaľa Jaroslava, aby vrátil faktúru 
spoločnosti Grund ako neoprávnenú.  

Hlasovanie: 4 za 1 neprítomný 

 

 

 


