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

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 09.11.2012 

o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Kvakovce 

 

Prítomní:  Jozef Danč, Jaroslav Dupaľ,  Ján Tutko, 

Viktor Humenik, Zdenko Magnus 

Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo  je 

uznášaniaschopné, pretože sú prítomní všetci poslanci. 

Zapisovateľ:    Viera Puškášová  

Overovatelia:   Viktor Humeník, Zdenko Magnus              

Program: 

l. Úvod 

2. Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Kvakovce  

   Úhrada faktúry 

3. Rôzne 

4. Záver  

                         Hlasovanie : 

                 5 za   0 proti   0 sa zdržal 

 

Realizácia projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácii“ sa 

dostala do finálneho bodu. 

Je potrebné ešte dotiahnutie projektu z administratívneho 

hľadiska.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

Dodatok číslo 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. PR 00734. 
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Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje faktúru číslo 120038 firme 

Kondor, s.r.o., 094 15  Zámutov za prevedené stavebné práce 

v roku 2012  na stavbe „Rekonštrukcia miestnych komunikácii 

v obci Kvakovce“ v sume 138.952,87 EUR. 

 

Návrh na uznesenie: 

Dodatok číslo 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. PR 00734. 

Hlasovanie : 

5 za 

0 proti 

0 sa zdržal 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje úhradu faktúry číslo 120038 

firme Kondor, s.r.o., 094 15  Zámutov za prevedené stavebné 

práce v roku 2012  na stavbe „Rekonštrukcia miestnych 

komunikácii v obci Kvakovce“ v sume 138 952,87 EUR. 

Hlasovanie : 

5 za 

0 proti 

0 sa zdržal 

 

Ján Ondovčák 

Ďakujem všetkým , ktorí sa podieľali spoluprácou na tejto 

záležitosti. Veľká vďaka patrí môjmu zástupcovi Jánovi Tutkovi.  

Niektorí naši občania sa podieľali celou silou, aby sa táto 

investičná akcia neuskutočnila, aby sme vracali finančné 

prostriedky.  



09.11.2012                                                                                 Obec  Kvakovce 3 

 
Robí sa však pre občanov, pre všetkých občanov a ich detí a nie 

pre dvoch jednotlivcov, ktorí blokovali túto akciu a žiadali aj 

ostatných, aby celú záležitosť nabúravali.  

Bude potrebné pristúpiť k  vysporiadaniu aj ostatných ciest, 

ktoré doteraz neboli majetkoprávne vysporiadané. 

Všetky záležitosti sa odvíjajú od rozpočtu obce a preto 

v najbližšom čase  bude treba vypracovať práve tento dokument. 

 

Ján Tutko 

Stálo to enormné úsilie, ale všetko úsilie je v poriadku , lebo 

je to pre dobro občanov.  

Mrzí nás len úsilie tých občanov, ktorí nabúravali túto prácu, 

prípadne sa dali nahovoriť od niektorých jednotlivcov, aby 

robili prieky. Môžeme mať rôzne názory, tak je to aj správne, 

ale v zásadných veciach je dobre byť jednotní. Je to len na 

pochopení občanov.  

 

Ing. Vladimír Malý 

Chcem vyjadriť svoje presvedčenie, že sa urobila dobrá vec 

a spokojnosť, lebo som bol svedkom toho, koľko práce to stálo. 

Takisto má mrzí úsilie občanov, ktorí brzdili úsilie  a robili 

všetko pre to, aby sme nedorobili cesty a aby sa naviac  

vracali nemalé finančné prostriedky. Práve títo občania 

balamutia iných a tvária  sa, že im najviac záleží na tých 

uličkách, ktoré neboli majetkoprávne vysporiadané a preto  ani 

nemohli byť urobené. Pracovať  sa muselo v súlade s projektom 

a je na ďalšom postupe, aby sa pracovalo na ďalších uliciach.  

 

Kvakovce, 09.11.2012 

Poslanec OZ:   Starosta obce:      Poslanec OZ 

Viktor Humenik       Ján Ondovčák   Zdenko Magnus 
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Uznesenia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.11.2012    

 

 

UZNESENIE 47/2012 z 09.11.2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

Dodatok číslo 3/ k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. PR 00734. 

 

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce 

 

UZNESENIE 48/2012 z 09.11.2012 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje úhradu faktúry číslo 120038 

firme Kondor, s.r.o., 094 15  Zámutov za prevedené stavebné 

práce v roku 2012  na stavbe „Rekonštrukcia miestnych 

komunikácii v obci Kvakovce“ v sume 138 952,87 EUR. 

 

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 


