
 

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

Vranov nad Topľou 

 

Zápisnica č.2 

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

v Kvakovciach 

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

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril novozvolený starosta obce Kvakovce p. Ján Ondovčák 

 

Za zapisovateľku bola určená:      p. Puškášová Viera 

Za overovateľov boli   určení:        Humeník Viktor a Dupaľ Jaroslav 

           

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

 

 

 

Program: 

 

1. Úvod 
2. Majetkové prevody 
3. Mikuláš 2011 
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Záver 

 
 

Hlasovanie za program: 5 za, 0 proti 

 

 

 



Bod : 2. Majetkové prevody 

 

 

a, žiadosť Teodor Hrehovčík 

 

 

Starosta obce Kvakovce p. Ján Ondovčák : 

Vážení p. poslanci, máte pred sebou žiadosť p. Teodora Hrehovčíka o dokup parciel. Jedná sa o žiadosť 

bez geometrického zamerania. 

 

 

Poslanec OZ p. Tutko Ján: 

OZ berie žiadosť na vedomie a odporúča starostovi obce obhliadku priamo na mieste. 

 

 

b, žiadosť Tibor Gurtler 

 

 

Starosta obce Kvakovce p. Ján Ondovčák : 

Vážení p. poslanci, máte pred sebou žiadosť p. Tibora Gurtlera o dokup parcely. Jedná sa o žiadosť bez 

geometrického zamerania. 

 

 

Poslanec OZ p. Dupaľ Jaroslav: 

OZ  aj v tomto prípade berie žiadosť na vedomie a odporúča starostovi obce obhliadku priamo na 

mieste. 

 

 

 

 



c, dodatok Ľubomír  Gernáth 

 

Vážení p. poslanci, máte pred sebou dodatok č.1 ku kúpnej zmluve podpísanou medzi obecným 

úradom Kvakovce a MUDr. Ľubomírom Gernáthom, MUDr. Erika Gernáthová z dňa 27.07.2010. 

 

Poslanec OZ p.Dupaľ Jaroslav: 

Je to problém, na ktorý upozornil kataster pred referendom a taktiež po referende, zmluva je upravená 

dodatkom, tak aby bolo všetko v poriadku. 

Celý spis mal na starosti obecný právny zástupca a na základe dodatku č.1 odstránil nedostatky 

vytýkané katastrom. 

 

 

Poslanec OZ p.Tutko Ján: 

Bolo by dobré aby hl. kontrolór  obce urobil dôkladnú kontrolu  kúpnej zmluvy a jej dodatku č.1. 

Po kontrole predložiť na najbližšom OZ poslancom správu o kontrole, aby bolo možné schváliť 

dodatok č.1 ku kúpnej zmluve podpísanou medzi obecným úradom Kvakovce a MUDr. Ľubomírom 

Gernáthom, MUDr. Erika Gernáthová z dňa 27.07.2010 

  

 

Bod : 3.mikuláš 2011 

 

Starosta obce Kvakovce p. Ján Ondovčák : 

Aj keď stojíme na tenkom ľade, obec nechce prerušiť tradíciu Mikuláša, preto žiadam poslancov OZ 

o finančný príspevok 120 €ur 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Oz schvaľuje finančný príspevok pre akciu Mikuláš 2011 a to vo výške  120 €ur. 

 

 

Hlasovanie : 5 za, 0 proti, 0 zdržali sa 



Bod : 4. Rôzne 

Starosta obce Kvakovce p. Ján Ondovčák : 

Nezúčastňoval som sa predtým na zasadnutiach OZ, ale rád by som požiadal občanov, aby sa 

diskusie viedli k programovým bodom zastupiteľstva v tvorivom duchu pre rozvoj a prosperitu obce 

a nie v krčmovom tóne. 

Krčmové a urážajúce diskusie budú prerušené ukončením zastupiteľstva. 

Poslanec OZ p. Tutko Ján: 

Chcem sa poďakovať aj za kolegov p. Dupaľovi Jaroslavovi za vynikajúcu prácu počas 

zastupovania starostu. Po odvolanom starostovi ostalo veľa nedostatkov v niektorých rozbehnutých 

projektoch. Dnešným dňom sú nedostatky odstránené a projekty sú pripravene na ich dokončenie. 

Poslanec OZ p. Dupaľ Jaroslav: 

Finančná situácia po odvolanom starostovi bola nelichotivá, museli sme poplatiť dlhy po 

odvolanom starostovi, vrátiť 6.000 €ur Ministerstvu kultúry. Chcem sa preto poďakovať poniektorým 

poslancom, občanom obce a v poslednej dobe aj novému starostovi obce za pomoc. 

Poslanec OZ p. Dupaľ Jaroslav: 

- zhodnotil, čo sa stihlo zrealizovať za obdobie od referenda do zloženia sľubu nového starostu. 
 

1. Zrekonštruovali sa priestory školy   
2. Akcia : Jánske dni 
3. Akcia : Sčítanie ľudu 2011 
4. Presťahoval sa Obecný Úrad 
5. Akcia : cyklotúra okolo Domaše + SUN dance 
6. Zvládla sa letná turistická sezóna 
7. Generálna oprava osobného automobilu Fabia 
8. Vyčistenie miestneho potoka 
9. Vyčistenie regulačky pri Poľnohospodárskom družstve po 12 rokoch 
10. Internetizácia osady 
11. Obec si samostatne vedie stavebný úrad 
12. Vytvorená FITNES telocvičňa v suteréne školy 
13. Podané projekty na environmentálny fond ČOV a vodovod 
14. Potravinová pomoc občanom 
15. Vyčistenie neriadeného smetiska za školou 
16. Vytvorenie 2.pracovných miest cez projekt 50j od 01.09.2011 
17. Vytvorenie 9.pracovných miest cez projekt 2RP od 01.11.2011 na ktorý boli získane finančné 

prostriedky v sume  50.000€ 
18. Podpísaná zmluva s Environmentálnym fondom pre Kanalizáciu v sume 191. 939,00 eur 
19. Darovacia zmluva od firmy Gasmonta s.r.o pre obec Kvakovce. 
20. Akcia : Deň úcty k starším 
21. Zabezpečenie právnej pomoci na obci 2 dni v týždni. 

 

- To všetko pri zníženom počte administratívnych pracovníkov a nedostatku finančných 
prostriedkov. Obec ťahajú dlhý, ktoré po sebe zanechal odvolaný starosta obce. 

 

                                                                 



                                                                     Návrh na uznesenie: 

OZ schvaľuje darovaciu zmluvu od firmy Gasmonta s.r.o  obci Kvakovce vo výške  9.607,22 € 

v hotovosti. 

 

Hlasovanie : za              : 4 

                          Proti        : 0 

                          Zdržal sa: 1 

 

Bod : 5. Diskusia 

 

p. JUDr. Urbančok Pavol: 

Ako občan tejto obce prajem novozvolenému starostovi pevné zdravie, pevnú myseľ, aby bol 

starostom všetkých občanov. 

 

Zapísala: Viera Puškášová  

 

         Humeník Viktor                                 Ján Ondovčák                                          Jaroslav Dupaľ  

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.2 

__________________________________________________________________________________ 

 

Schvaľuje 

 

UZNESENIE  č. 140/2011 

 

Oz schvaľuje finančný príspevok pre akciu Mikuláš 2011 a to vo výške  120 €ur. 

 

 

 

                                                                                                                                              Ján Ondovčák 

                                                                                                                                     starosta obce Kvakovce 

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

 

UZNESENIE  č. 141/2011 

 

OZ schvaľuje darovaciu zmluvu od firmy Gasmonta s.r.o  obci Kvakovce vo výške  9.607,22 €. 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                              

                                                                                                                                             Ján Ondovčák 

                                                                                                                                     starosta obce Kvakovce 

 


