
 

Obec  Kvakovce,  Obecný  úrad  obce  Kvakovce,   094 02 , Kvakovce 88,  okr. 

Vranov nad Topľou 

 

 

 

 

 

Zápisnica č.1 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného  dňa 05.12.2011  o 19:00 hod. v sále Kultúrneho 

domu   v Kvakovciach 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zasadnutie OZ otvoril zastupujúci starosta obce Kvakovce  Jaroslav Dupaľ 

 

 

Za zapisovateľku bola   určená:      Puškášová Viera 

Za overovateľov boli určení:           Humeník Viktor a Tutko Ján 

          

Prítomní:   1.Danč Jozef, 2. Magnus Zdenko,  3. Dupaľ Jaroslav, 4. Tutko Ján, 5. Viktor Humenik 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce na funkciu starostu obce 

a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce. 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 
5. Vystúpenie novozvoleného starostu obce. 
6. Určenie platu starostu obce 
7. Záver 

 
Hlasovanie za program: 5 za, 0 proti 



Bod : 1 a 2 

 

Zastupujúci starosta obce otvoril zasadnutie zastupiteľstva, za zapisovateľku určil p. 

Puškašovú Vieru  za overovateľov p. Humeníka Viktora a p. Tutka Jána. 

 

Bod : 3 

 

Zastupujúci starosta obce poprosil predsedu miestnej  volebnej komisie, aby oznámil 

výsledky volieb do orgánov samosprávy obce na funkciu starostu obce a odovzdal osvedčenie o zvolení 

novozvolenému starostovi obce. 

 

p. Pavučko Štefan – predseda miestnej  volebnej komisie 

 

Vo volebnom okrsku dňa 05.11.2011 sa zistili tieto výsledky : 

 

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov :           390 

Počet voličov, ktorým boli odovzdane obálky :                                                                  272 

Počet odovzdaných obálok :                                                                                                     272 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby na starostu obce :      271 

Počet neplatných hlasovacích lístkov :                                                                                    1 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce. 

Podľa poradia na hlasovacom lístku : 

 

Kandidát č.1 – p. Danč Jozef                                 58   hlasov 

Kandidát č.2 – p. Mgr. Kapráľ Radoslav            66   hlasov 

Kandidát č.3 – p. Ondovčák Ján                           147 hlasov 

 

Za starostu obce Kvakovce bol zvolený p. Ján Ondovčák s počtom hlasov  147. 

 



Bod : 4 

 

Zastupujúci starosta požiadal novozvoleného starostu obce Kvakovce p. Jána Ondovčáka, aby zložil 

sľub a následne ho aj podpísal. 

 

Starosta obce p. Ondovčák Ján :  

  

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce 

a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavne zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné 

právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 

a svedomia. 

  

- Po zložení sľubu, zastupujúci starosta obce odovzdal novozvolenému starostovi insígnie obce 
Kvakovce. 

 

 

Bod : 5 

 

Vystúpenie novozvoleného starostu obce Kvakovce 

p. Jána Ondovčáka 

 

Bod : 6 

 

Starosta obce  p. Ondovčák Ján: 

 

 Žiadam poslancov OZ o prehodnotenie uznesenia č.114/2011. 

Podľa môjho názoru uznesenie č.114/2011 bolo prijaté a smerované na 10℅ úväzok starostu 

a vytvorenie nového pracovného miesta a to prednostu obce. 

- preto žiadam poslancov OZ o prípadne  prehodnotenie a zrušenie uznesenia  č. 114/2011. 
 

 



Poslanec OZ p. Dupaľ Jaroslav: 

Plat starostu v obciach do 500 obyvateľov je priemerná mzda v národnom hospodárstve ktorý 

sa násobí  koeficientom 1,49. 

Poslanci NR SR prijali zmenu zákona 154/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2011 a znížili platy 

starostom o 20℅. 

Po tejto úprave  starostovia v obciach do 500 obyvateľov sú najviac ukrátení, preto som za 

prehodnotenie úväzku. 

 

Poslanec OZ p. Tutko Ján: 

Zo žiadosti starostu obce je zjavné, že novozvolený starosta nemieni  vymenovať  prednostu 

obce a preto navrhujem tiež prehodnotiť výšku úväzku. 

 

Poslanec OZ p. Humeník Viktor: 

Som tiež za prehodnotenie uznesenie 114/2011 

 

Poslanec OZ p. Magnus Zdenko :  

                 

Návrh na uznesenie: 

OZ ruší uznesenie č. 114/2011 

 

Hlasovanie : 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa 

 

Poslanec OZ p. Dupaľ Jaroslav: 

Návrh na uznesenie : 

OZ obce Kvakovce v zmysle zákona NR SR o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest č.253/1994 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje 

základný plat starostovi obce Kvakovce p. Jánovi Ondovčákovi vo výške podľa §3 ods.1 a ods.2 

Za správny výpočet podľa predmetného schváleného ustanovenia zodpovedá mzdová účtovníčka obce 

Kvakovce. 

 

Hlasovanie : 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa 

 



 

Bod : 7 

 

Starosta obce sa poďakoval verejnosti  a poslancom obecného zastupiteľstva a ukončil zasadanie OZ.  

 

Zapísala: p. Viera Puškášová  

 

        Viktor Humeník                                      Ján Ondovčák                                        Ján Tutko  

Poslanec OZ a overovateľ                                        Starosta obce Kvakovce                                Poslanec OZ a 

overovateľ                  

                               

 

Kvakovce,    05.12. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

na svojom zasadnutí dňa 05.12.2011  



( v sále Kultúrneho domu   ) č.1 

__________________________________________________________________________________ 

 

Schvaľuje 

UZNESENIE  č. 138/2011 

 

OZ ruší uznesenie č. 114/2011. 

 

5 za, 0 proti, 0 zdržal sa 

 

 

 

                                                                                                                                              Ján Ondovčák 

                                                                                                                                     Starosta obce Kvakovce 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                  UZNESENIE  č. 139/2011 

OZ obce Kvakovce v zmysle zákona NR SR o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest č.253/1994 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje 

základný plat starostovi obce Kvakovce p. Jánovi Ondovčákovi vo výške podľa §3 ods.1 a ods.2 

Za správny výpočet podľa predmetného schváleného ustanovenia zodpovedá mzdová účtovníčka obce 

Kvakovce. 

 

 

5 za, 0 proti, 0 zdržal sa 

                                                                                                                                              Ján Ondovčák 

                                                                                                                                     Starosta obce Kvakovce 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 


