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

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 13.07.2012 

o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Kvakovce 

 

 

 

Prítomní:  Jozef Danč,Jaroslav Dupaľ,  Ján Tutko, 

Viktor Humenik, Zdenko Magnus 

Kontrolór obce:  Vladimír Malý 

 

Zástupca starostu  obce  Ján Tutko otvoril zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že je uznášaniaschopné, 

pretože sú prítomní všetci poslanci. 

Zapisovateľ:    Ing. Vladimír Malý  

Overovatelia:   Viktor Humenik, Zdenko Magnus   

PROGRAM: 

l./ Úvod 

2./ Otváracie hodiny prevádzok v mieste sústredeného   

cestovného ruchu RO Domaša – Dobrá 

3./ Preskúmanie upozornenia prokurátora Krajskej prokuratúry 

v Prešove vo veci preskúmania zákonnosti VZN č. 1/2012 

4./ Informácia o investičných akciách 

5./ Rôzne 

6/ Záver 
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Za program hlasovalo: 5 poslancov. 

 

Nakoľko starosta obce bol služobne vzdialený,zasadnutie 

obecného zastupiteľstva viedol Ján Tutko, zástupca starostu 

obce Kvakovce.  

Bod 2/ 

Otváracie hodiny prevádzok v mieste sústredeného cestovného 

ruchu RO Domaša – Dobrá 

______________________________________________________________ 

Pán Tutko  

Je mi ľúto, že sa zaoberáme už pomerne neskoro touto 

problematikou, avšak do budúcnosti treba pripraviť jasné 

pravidlá. Komisia cestovného ruchu má iba odporúčací charakter. 

Podľa zákona ak má obec problematiku usmerňovať musí mať 

prijaté VZN. V súčasnej dobe ho však obec nemá, ale vzhľadom 

k tomu, že sezóna už beží , doporučuje starostovi vypracovať 

návrh VZN na činnosť prevádzkových jednotiek a určenie času 

predaja. Za súčasnej situácie doporučujeme, aby sa starosta 

riadil závermi  komisie cestovného ruchu.  

 

Jozef Danč 

Sú komisiou cestovného ruchu schválené otváracie hodiny, 

nakoľko sú pripomienky zo strany chatárov ? 

Milan Reich 

Upresnil, že podnikateľov bolo viac ako chatárov, preto pri 

hlasovaní ich prehlasovali 

Zdenko Magnus 

Podnikatelia majú na podnikanie  zhruba iba 6 týždňov a život 

začína až o 23,00 hod. Preto v období dovoleniek je nutná istá 

tolerancia 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce riadiť sa 

závermi komisie cestovného ruchu.  

 

Hlasovanie: 5 za 
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Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce spracovať návrh 

VZN o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území obce. 

Hlasovanie: 5 za 

 

BOD 3/  

Preskúmanie upozornenia prokurátora Krajskej prokuratúry 

v Prešove vo veci preskúmania zákonnosti VZN č. 1/2012 

_____________________________________________________________ 

 

Obci Kvakovce bolo doručené upozornenie prokurátora Krajskej 

prokurátury Prešov  vo veci preskúmania zákonnosti VZN č. 

1/2012.  

Toto upozornenie bolo prerokované obecným zastupiteľstvom 

a prijatý návrh na uznesenie : 

- aby v budúcnosti nedochádzalo k porušovaniu ustanovenia § 

98 zákona číslo 582/20041 Z.z t.j. aby sadzby poplatkov za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad boli určované, 

resp. menené VZN obce vždy iba k l. januáru zdaňovacieho 

obdobia, 

- aby v najbližšom zdaňovacom období, t.j. k l. januáru 

2013, včasnou novelizáciou článku V. VZN č. 1/2012 sa 

odstránil rozpor s ustanovením § 98 zákona číslo 582/2004 

Z.z.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo upozornenie Krajskej 

prokuratúry zo dňa 18.06.2012 zn. KD 76/12 – 8 doručeného na 

Obec Kvakovce 21.06.2012 a žiada starostu obce, aby 

v stanovenej lehote informoval prokurátora o prijatých 

opatreniach.  

Hlasovanie: 5 za 
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BOD 4./ Informácia o investičných akciách 

V súčasnej dobe prebiehajú práce na stavbe vodovod a po dohode 

s občanmi sa budú realizovať prípojky. Ostatné investičné akcie 

sa budú realizovať v ďalšom období 

 

Jozef Danč 

Dotaz, či sa bude stavba vodovodu realizovať aj v ulici, kde 

býva  

Ján Tutko 

Práce budú prebiehať až po dom číslo 32, zvyšok až na to budú 

finančné prostriedky  

Milan Reich 

Dotaz ohľadom predaja pozemku k jeho chate 

Ján Tutko 

Nakoľko obhliadky terénu sa zúčastnil starosta obce a na 

zasadnutí nie je prítomný, prevody nehnuteľného majetku budú 

prerokované na ďalšom zasadnutí  

Jaroslav Dupaľ 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva vždy zverejňovať v predstihu 

aj reláciou v miestnom rozhlase 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil zástupca starostu 

obce Ján Tutko. 

Zapísal: Ing. Vladimír Malý  

___________________________________________________________ 

Overovateľ:   Starosta obce:   Overovateľ: 

Viktor Humeník           Ján Ondovčák   Zdenko Magnus  

 

 

Zástupca starostu : 

Ján Tutko    
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Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 13.07.2012 schvaľuje: 

______________________________________________________________ 

 

UZNESENIE 32/2012 z 13.07.2012 

 

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce riadiť sa 

závermi komisie cestovného ruchu.  

        Ján Ondovčák 

        Starosta obce 

 

 

UZNESENIE 33/2012 z 13.07.2012 

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce spracovať návrh 

VZN o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území obce. 

        Ján Ondovčák 

        Starosta obce 

 

 

UZNESENIE 34/2012 z 13.07.2012 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo upozornenie Krajskej 

prokuratúry zo dňa 18.06.2012 zn. KD 76/12 – 8 doručeného na 

Obec Kvakovce 21.06.2012 a žiada starostu obce, aby 

v stanovenej lehote informoval prokurátora o prijatých 

opatreniach.  

        Ján Ondovčák 

        Starosta obce 
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Obec Kvakovce, starosta obce 

Obecný úrad Kvakovce 88, 094 02 Slovenská Kajňa 
 
 
 
         Krajská prokuratúra Prešov 
         JUDr. Tatiana Dzurendová 
         prokurátorka krajskej 
prokuratúry 
         Masarykova ul. 16 
         080 01 Prešov 
 
 
Váš list čislo/zo dňa                                                   Naša značka                                               v Kvakovciach 

Kd 76/12-8 zo dňa 18.6.2012  322/2012         17.7.2012 

 
 
VEC 
Upozornenie prokurátora – zaslanie stanoviska a informácia o prijatých opatreniach 
 
 Vašim listom čislo Kd 76/12-8 zo dňa 18.6.2012, ktorý bol doručený obci Kvakovce 21.6.2012, 
podávate k opakovanému podnetu Vladislava Kolesára z 15.4.2012 upozornenie prokurátora na 
odstránenie porušenia zákona. 
 
K vášmu upozorneniu prokurátora zasielame toto stanovisko: 
 
  - podľa § 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, v platnom znení, je zdaňovacím obdobím miestnych daní 
uvedených v § 2 ods.  1 písm. a), b), e), f) a h) a v § 2 ods. 3 zákona kalendárny rok, (neplatí pre § 2 
ods. 2 – obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) 
  - zo znenia tohto ustanovenia zákona je preto zrejmé, že pre miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré obec ukladá podľa § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z., nie 
je kogentne ustanovené že zdaňovacím obdobím je kalendárny rok! 
  

- v § 79 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. je uvedené „ak v obci nie je zavedený množstevný 
zber, obec určí poplatok na u r č e n é  o b d o b i e, ktoré je spravidla kalendárny rok, ak si ho obec vo 
všeobecne záväznom nariadení, neurčí inak ako ...“ 

- Vychadzajúc tak z ustanovenia § 3, ako aj § 79 ods. 2 zákona 582/2004 Z. z. obecné 
zastupiteľstvo v prijatom VZN č. 1/2012, určilo obdobie, za ktoré ukladá miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to od 1.2.2012 do 31.12.2012, čo nie je v rozpore 
s platnou právnou úpravou. 

- pri prijímaní tohto VZN č. 1/2012 je treba uviesť, že obecné zastupiteľstvo pred jeho 
prijatím, prijalo už v mesiaci december 2011 VZN č. 7/2011, na zavedenie a uloženie miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné a to tak, že malo nadobudnúť účinnosť od 
1.1.2012. Ešte pred nadobudnutím účinnosti VZN č. 7/2011 bolo zistené, že predmetné VZN č. 
7/2011 je v rozpore s platnou právnou úpravou a to v ustanoveniach určenia sadzby podľa §78, ako aj 
určenia poplatku podľa § 79 zákona č. 582/2004  Z. z.. Preto obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce 
dňa 29.12.2011 uznesením č. 147/2011 zrušilo uznesenie č. 143/2011,ktorým prijalo VZN č. 7/2011. 

- VZN o uložení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v rokoch 
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 2007 až 2011 boli v rozpore s platnou právnou úpravou, a to z dôvodov uvedených 
v predchadzajúcom odseku tohto stanoviska. 
 
 V ďalšom texte poukazujete na § 90, na ktorý sa odvolávate vo svojom upozornení. Uvedený 
§ 90 ods. 3 až 6 zákona 582/2004 Z. z. nepojednáva o zdaňovacom období a taktiež nepozostáva zo 
šiestich odsekov, ale len zo štyroch. Ďalšie odseky zavedie už prijatá právna úprava s účinnosťou od 
1.12.2012. 
 
 Podľa ustanovenia §98 zákona 582/2004 Z. z.: miestnu daň podľa §2 ods. 1 písm. a),b),e),f) 
a h) a miestnu daň podľa §2 odst. 3 možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenia alebo 
zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

 
Pri poplatku podľa § 2 ods. 2 možno zmeniť sadzby, prípady, v ktorých možno žiadať 

o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia 
poplatku, ako aj podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku, len k 1. januáru 
zdaňovacieho obdobia. Toto ustanovenie je aplikovateľné len pre prípad, žeby bolo zdaňovacím 
obdobím obdobie kalendárneho roka. 
 Novoprijatým VZN č. 1/2012 obecné zastupiteľstvo sadzby nemenilo, ale určilo nové 
sadzby, nakoľko predošlé všeobecne záväzné nariadenia boli práve v určení sadzieb a následnom 
určení poplatku v rozpore s platnou právnou úpravou.  
 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo upozornenie Krajskej prokuratúry zo dňa 18.06.2012 zn. 
Kd 76/12 – 8 doručeného na Obec Kvakovce 21.06.2012 a uznesením 34/2012 z 13.07.2012 žiada 
starostu obce, aby v stanovenej lehote informoval prokurátora o prijatých opatreniach. 

 
 
 
 
 
 
 
        Ján Ondovčák 
           starosta obce Kvakovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha: Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva konaného 13.07.2012 
 
 

 


