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

 

 

 

 

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 18.05.2012 o 18.30 hod. 

zasadačke OcÚ v Kvakovciach 

                                Oficiálne webové sídlo obce Kvakovce 
www.kvakovce.eu 

 

 

 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Kvakovce  

Ján Ondovčák.   

 

Prítomní:  

Jozef Danč,  Viktor Humeník, Ján Tutko, Zdenko Magnus 

Jaroslav Dupaľ 

Zapisovateľ:   Viera Puškášová 

Overovatelia:  Zdenko Magnus , Jaroslav Dupaľ 

 

PROGRAM: 

1. Úvod 
2. Plán kontrolnej činnosti na l. polrok 2012 
3. Cenník služieb 
4. Závery majetkovej komisie 
5. Financovanie investičných akcií v obci Kvakovce 
6. Mzda starostu obce – zákonné prehodnotenie     
7. Rôzne 
8. Záver 

 

 

Bod 2 

Plán kontrolnej činnosti na l. polrok 2012 predložil kontrolór 

obce Kvakovce Ing. Vladimír Malý. Tvorí prílohu zápisnice č. l 

 

Bod 3 

Cenník služieb bol prerokovaný v majetkovej komisii. 

 

p. Danč 

Aj pre dealerov treba nasadiť sumu za používanie sály 13 EUR + 

elektrická energia. 

 

Návrh na uznesenie 

Poplatok za užívanie sály je stanovený na 13 EUR + elektrická 

energia. 

Hlasovanie 5 za 

Nikto nie je proti 
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Nikto sa nezdržal 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenník služieb poskytovaných 

obcou Kvakovce. 

 

V3S dovoz dreva  20 EUR 

Traktor    15 EUR 

Dovoz vody    5 EUR 

Orba, kosenie    2 EUR za ár 

Rozhl.relácia     6,50 EUR 

Dom smútku   13 EUR+ elektrická energia 

Sála KD    13 EUR+ elektrická energia 

Sála dealerom   13 EUR+ elektrická energia     

 

Hlasovanie: 

           5 za 

           Nikto sa nezdržal 

           Nikto nie je proti 

 

Bod 4 

Závery majetkovej komisie 

 

Starosta obce prečítal závery zo zasadnutia majetkovej komisie, 

konanej dňa 07.05.2012: 

 

„Nakoľko Predškolské zariadenie , Materská škola, školská 

jedáleň  funguje pri minimálnom počte detí, bolo treba urobiť 

finančnú analýzu  a prijať rozhodnutie, či sa bude  takto 

pokračovať; prijmú sa maximálne úsporné opatrenia , alebo  sa 

zruší Materská škola. Čísla sú neúprosné a nepustia. Príjem cez 

podielové dane na školské zariadenie už nie je ani 10 tis. EUR, 

náklady sú cez 30 tis. EUR. Aj keď je tam chránená dielňa, 

finančné prostriedky prichádzajú prakticky až po polroku, obec 

musí mať dopredu na zaplatenie pracovníkov, odvody štátu do 

posledného centu.  V apríli sa dáva žiadosť o preplatenie 

finančných prostriedkov ešte len za december 2011, január, 

február 2012, vrátka sa uskutoční niekedy v máji, júni. Obec 

musí mať vždy už  dopredu  finančné prostriedky na časové 

preklenutie.  

Najhoršie je to, že  ani v dohľadnej dobe  nie je lepšia vízia, 

čo sa týka počtu detí a bez nich sa samozrejme nedá urobiť ani 

ekonomika.  Aj pri  maximálnych úsporných opatreniach stále 

vychádza vysoká čiastka na dofinancovanie z obce“. 

 

p. Tutko Ján 

Účelom Predškolského zariadenia, Materskej školy je samozrejme 

v prvom rade výchova deti. Bez detí sa však robiť nedá. 
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p. Danč Jozef 

Návrh, aby sa zachovala aspoň prevádzka kuchyne. 

 

 

 

p. Dupaľ Jaroslav 

Treba zhodnotiť, aké ekonomické čísla by vychádzali pri 

zachovaní kuchyne: ostala by elektrická energia, vytápanie 

priestorov, uhlie , cena práce. Elektrická pec je vysoký 

spotrebič energie. Otázny je tiež počet obedov.  

 

p. Tutko Ján 

Zabezpečiť stretnutie s rodičmi a zamestnancami, prekonzultovať 

ešte raz celú záležitosť.  

 

p. Dupaľ Jaroslav 

V prípade, ak bude zrušená Materská škola, je potrebné 

zabezpečiť posledný rok prívoz a odvoz detí do Materskej školy 

v Slovenskej Kajni alebo do Benkoviec, samozrejme po 

konzultácií s rodičmi. 

 

Ing. Malý Vladimír 

Po prehodnotení ekonomických čísel vychádza vždy vysoké 

spolufinancovanie obce.  

 

p. Ondovčák Ján 

Najhoršie je to, že prognóza na budúce roky čo sa týka počtu 

detí je minimálna. Ekonomika vždy vychádza z počtu detí. Roky 

sa hovorilo o tomto nepriaznivom stave, teraz nastal ten čas, 

kedy treba prijať riešenie. Záver nie je prekvapením.  Nie je 

to ešte konečné stanovisko, ale naťahovať čas veľmi nepomôže . 

 

 

Bod 5 

Financovanie investičných akcií v obci Kvakovce . 

Jedna sa o investičné akcie: 

1. Miestne komunikácie 
2. Vodovod  
3. Kanalizácia  

 

P. Tutko, zástupca starostu obce  podrobne vysvetlil  

jednotlivé investičné akcie, čo sa týka finančnej analýzy 

a zmluvných podmienok. 

 

Majetková komisia, ktorá zasadala 7. mája 2012 odporúčala 

obecnému zastupiteľstvu pokračovať v investičných akciách. 

Na základe stavu ekonomiky na dofinancovanie investičných akcií 

odporučila obecnému zastupiteľstvu úver z banky podľa presných 

prepočtov na investičné akcie a podľa zákonných podmienok na 
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výšku cudzích návratných zdrojov , kde je potrebné vyjadrenie 

audítora a vyjadrenie kontrolóra obce. 

 

 

- Odchod poslanca p. Danča Jozefa  

 

 

BOD 6 

Prehodnotenie platu starostu obce. 

 
Starostovi obce Kvakovce patrí plat 

v zmysle zákona číslo 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových podmienkach starostov a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov, v zmysle § 3, odst. 1, ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu  SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4, odst. 1 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostovi obce Kvakovce 

na nasledujúce obdobie  v zmysle zákona číslo 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových podmienkach starostov 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3, 

odst. 1, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu  SR za predchádzajúci kalendárny rok 

a násobku podľa § 4, odst. 1 

786 Eur X 1,49= 1171 eur 

 
V zmysle § 4, zákona číslo 253/1994 Z.z. v znení 

neskorších predpisov  sa mesačný platu starostu obce môže 

zvýšiť o 70 %. 
 

 

p. Dupaľ Jaroslav 

Navýšenie platu sa môže prehodnotiť po skončení investičných 

akcií 

 

p. Tutko Ján 

Som za navýšenie už teraz, keď vidíme, aké situácie musíme 

riešiť po bývalom starostovi a aký bol jeho plat. 

 

p. Dupaľ Jaroslav 

Vrátime sa k tomu na pracovnom stretnutí, je potrebné 

prekonzultovať celú záležitosť okolo navýšenia platu. 

 

Návrh na uznesenie: 

Na základe pracovného stretnutia bude prehodnotené navýšenie 

platu starostovi obce mimo základného platu. 
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Hlasovanie: 3 za – Dupaľ J., Magnus M., Humeník V. 

            1 proti – Tutko J. 

            0 sa zdržal 

            1 neprítomný – Danč J. 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre zástupcu starostu 

obce mesačne 250,00 Eur. 

Hlasovanie: 

           3 za – Dupaľ J., Magnus Z., Humeník V. 

           1 sa zdržal – Tutko J. 

           0 proti 

           1 neprítomný – Danč J. 

 

BOD 7 

Rôzne 

 

p. Dupaľ Jaroslav 

Je potrebné prehodnotiť plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev  

každý prvý pondelok v mesiaci. Nakoľko som často služobne 

vzdialený , nevyhovuje mi tento stav nakoľko chcem byť prítomný 

na zasadnutiach. Navrhujem preto piatok.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie číslo 4/2010. 

Hlasovanie: 

           4 za     - Dupaľ J., Humeník V., Magnus Z., Tutko J. 

           0 proti 

           0 sa zdržal 

           1 neprítomný – Danč Jozef 

 

p.Viktor Humeník 

Nech ostane plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev  raz 

mesačne, zmena nech je z pondelku na piatok. 

 

Ing. Vladimír Malý 

Dobre je mať určený termín, lebo k danému termínu môžu sa 

organizovať a zaraďovať  jednotlivé body zasadnutí. Z dôvodov 

organizačných je skôr  vyhovujúci fixný termín,  prináša to 

určitý systém.  
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Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutí obecných 

zastupiteľstiev  na každý prvý piatok v mesiaci.  

Hlasovanie: 

           4 za     - Dupaľ J., Humeník V., Magnus Z., Tutko J. 

           0 proti 

           0 sa zdržal 

           1 neprítomný – Danč Jozef 

 

 

p.Dupaľ Jaroslav 

Je treba schválenie webového sídla obce uznesením. 

 

Návrh na uznesenie: 

Zriadenie webového sídla obce  Kvakovce 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie webového sídla obce 

Kvakovce : www.kvakovce.eu. 

Hlasovanie: 

           4 za     - Dupaľ J., Humeník V., Magnus Z., Tutko J. 

           0 proti 

           0 sa zdržal 

           1 neprítomný – Danč J. 

 

 

Ing. Vladimír Malý 

Je potrebné riešiť žiadosti týkajúce sa úľavy na poplatok za 

TKO. Tých žiadosti je neúmerne veľa. Ak nie sú dodržané zákonné 

podmienky , úľavy zamietnuť, nakoľko poplatok za vývoz za 

rekreačnú oblasť je skutočne vysoké číslo.  

 

- príchod poslanca p. Danča Jozefa 

 

 

p.Danč Jozef 

Už v minulosti som požadoval zriadenie svetla na chodník. 

Opätovne žiadam o jeho zriadenie. 

 

 

p.Ján Ondovčák 

Treba to určite riešiť a bude sa to musieť riešiť koordinovane, 

cez prípravu rozpočtu . Je záujem od viacerých  žiadateľov: 

- p. Baranová 

- p. Rakarová 

- škola, úrad 

- chodník smerom k p. Dančovi 
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p.Miroslav Tutko 

Chcem sa spýtať , aká je situácia s obecným lesom, či sa bude 

organizovať systém odpredaja dreva. 

Pripomínam, že v lese sa nemá len  ťažiť drevná hmota , ale má 

sa aj vysádzať a starať celkovo o les.  

 

p.Ján Ondovčák 

Téma lesa bola v programe majetkovej komisie, je to  otvorená 

záležitosť ,ku ktorej sa v čo najkratšom čase obecné 

zastupiteľstvo vyjadrí.  

Hospodárenie v lese je odborná záležitosť. Musia tam robiť 

odborne spôsobilí ľudia. Je známa nedávna skúsenosť v katastri 

obce so smrteľným úrazom. Takéto práce sa nesmú podceniť, 

nemôžu sa robiť amatérsky len s vidinou rýchleho zásobenia sa 

drevnou hmotou. Hospodárenie aké bolo doteraz – predaj po 200 

EUR, úzkej skupine po 100 EUR nebolo rentabilné, skôr 

populistické a krátkozraké bez ekonomických súvislostí ako 

predvolebný ťah. Na toto obdobie teraz doplácame všetci. 

V prípade, že padne rozhodnutie o hospodárení v lese, musí sa 

nastaviť aj ekonomika, aby výsledok hospodárenia bol aspoň 

vyrovnaný.  

 

 

p.Dupaľ Jaroslav, starší 

Treba si určiť priority, ktorým sa bude obecné zastupiteľstvo 

venovať, aby na to  boli prostriedky aj ľudia. Momentálne je 

prioritou vodovod, posledné roky sa zanedbali a boli mimoriadne 

suché. Občania, ktorí mali problém s vodou vedia, aký je to 

mimoriadny problém.  

 

p.Kvasilová Mária 

Chcem sa informovať, prečo sa  pri projekte miestnych 

komunikácii  neuvažovalo s našou ulicou?  

 

p.Ján Ondovčák 

Je to otázka na toho, kto takto projekt zadával. 

 

p.Jozef Danč 

Ja som nemal možnosť nahliadnuť do projektu. Nechcem sa 

vyhovárať, ale nemám vedomosť, ako sa to robilo. Nebol som 

skutočne  do toho zasvätený.  

 

 

Kvakovce, 21.05.2012 

 

____________________________________________________________ 

Zdenko Magnus   Ján Ondovčák   Jaroslav Dupaľ 

Poslanec OZ  starosta obce   poslanec OZ 

Overovateľ       overovateľ 
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Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 
18.05.2012: 
 

______________________________________________________________ 

UZNESENIE  15/2012 z 18.05.2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenník služieb poskytovaných 

obcou Kvakovce. 

 

V3S dovoz dreva  20 EUR 

Traktor    15 EUR 

Dovoz vody    5 EUR 

Orba, kosenie    2 EUR za ár 

Rozhl. relácia    6,50 EUR 

Dom smútku   13 EUR+ elektrická energia 

Sála KD    13 EUR+ elektrická energia 

Sála dealerom   13 EUR+ elektrická energia     

 

 

 

Ján Ondovčák  

starosta obce 

 

 

UZNESENIE  16/2012 z 18.05.2012 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi obce plat na 

nasledujúce obdobie  v zmysle zákona číslo 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových podmienkach starostov 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3, 

odst. 1, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu  SR za predchádzajúci kalendárny rok 

a násobku podľa § 4, odst. 1 

786 Eur X 1,49= 1171 eur 
 

Ján Ondovčák  

starosta obce  
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UZNESENIE  17/2012 z 18.05.2012 

 

Na základe pracovného stretnutia bude prehodnotené navýšenie 

platu starostovi obce mimo základného platu. 

 

Ján Ondovčák  

starosta obce 

 

UZNESENIE  18/2012 z 18.05.2012 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre zástupcu starostu 

obce mesačne 250,00 Eur. 

Ján Ondovčák  

starosta obce 

 

 

UZNESENIE  19/2012 z 18.05.2012 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie číslo 4/2010. 

Ján Ondovčák  

starosta obce 

 

UZNESENIE  20/2012 z 18.05.2012 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutí obecných 

zastupiteľstiev  na každý prvý piatok v mesiaci.  

Ján Ondovčák  

starosta obce 

UZNESENIE  21/2012 z 18.05.2012  
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie webového sídla obce 

Kvakovce : www.kvakovce.eu. 

 

 

 

 

 

Ján Ondovčák  

starosta obce 

 

 


