
Obecný úrad obce Kvakovce, Kvakovce 88, okr. Vranov nad Topľou 

 

     ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

13.12.2012 o 18.00 hod. 

______________________________________________________________ 

    

Prítomní:  Ján Tutko, Viktor Humenik, Zdenko Magnus 

Neprítomní: Jozef Danč, Jaroslav Dupaľ 

 

Starosta obce je práceneschopný.  Obecné zastupitelstvo 

viedol zástupca starostu Ján Tutko. Konštatoval, že obecné 

zastupiteľstvo  je uznášaniaschopné, pretože je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov.  

Zapisovateľ: Viera Puškášová 

Overovatelia: Zdenko Magnus, Viktor Humenik  

 

PROGRAM: 

 l.   Úvod 

 2.  VZN obce Kvakovce o miestnej dani – dani z nehnuteľnosti  

 3. VZN obce Kvakovce o poplatku – miestnom poplatku za komunálne odpady 

                a drobné stavebné odpady 

 4. VZN obce Kvakovce o miestnych daniach  - daň za psa, daň za ubytovanie, 

                daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje 

 5. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 6. Rôzne 

 7. Záver   

       Hlasovanie: 3 za 

       2 neprítomní 



 

 

Príprava všeobecne záväzných nariadení prebiehala 

zodpovedne v spolupráci  s majetkovou komisiou . 

Nakoľko v zákonnej lehote neboli vznesené žiadne 

pripomienky k návrhom VZN , obecné zastupitelstvo pristúpilo 

k schvaľovaciemu procesu.  

Postupne odsúhlasilo bez pripomienok všetky body 

jednotlivých návrhov všeobecne záväzných nariadení.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupitelstvo schválilo VZN obce Kvakovce č. 3 o 

miestnej dani – dani z nehnuteľnosti. 

       Hlasovanie: 3 za 

       2 neprítomní 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupitelstvo schválilo VZN obce Kvakovce č. 2 o 

poplatku – miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady.  

       Hlasovanie: 3 za 

       2 neprítomní 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupitelstvo schválilo VZN obce Kvakovce č. 4    o 

miestnych daniach – daň za psa, daň za ubytovanie, daň za 

prodajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje.  

       Hlasovanie: 3 za 

       2 neprítomní 

 



 

NÁVRH UZNESENIA: 

Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 

Obec Kvakovce podľa § 9 a, odst. 1, písmeno a, zákona číslo 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov 

a podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú 

verejnú súťaž na predaj hnuteľného majetku obce a schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej 

ponuky na kúpu hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

na hnuteľný majetok a to: 

Vozidlo Tatra T 148 valník 

Vozidlo Tatra T 148 žeriav AB 063 

Osobné vozidlo VW Golf Cl 1,4 

Osobné vozidlo Škoda 135 LS Forman 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

 

l/ Vyhlásenie súťaže, súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na 

internetovej stránke obce, vyvesením oznamu na obecnej tabuli 

a zverejnením ponuky v regionálnej tlači. 

2/ Podmienkou zaradenia súťažného návrhu do vyhodnotenia je 

predloženie ponuky na odkúpenie motorového vozidla 

3/ Požadovaná minimálna ponúknutá cena: u vozidiel T 148 valník  

2800 € 

T 148 žeriav AB 063 – 6500 € 

U osobných vozidiel VW Golf CL 1,4 a Škoda 135 LS Forman 

minimálna cena 80€  



4/ Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky a výsledky 

písomne oznámi všetkým navrhovateľom 

5/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

a/ odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez 

výberu ponuky 

b/ súťaž zrušiť 

c/ predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšej ponuky 

d/ odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vybaraný navrhovateľ nezaplatí 

kúpnu cenu u deň uzatvorenia kúpnej zmluvy a uzatvoriť kúpnu zmluvu 

v poradí s ďalším navrhovateľom  

6/ Navrhovateľ má možnosť zúčastniť sa obhliadky v obci Kvakovce, po 

/predbežnej dohode so starostom obce Kvakovce na tel. čísle  

057/4494154 

7/ Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených 

s účasťou v súťaži. 

8/ Navrhovateľ si zabezpečí odsun techniky vlastnými prostriedkami  

 

 

 

Poslanec OZ:  Zástupca starostu obce:     Poslanec OZ 

Viktor Humenik       Ján Tutko   Zdenko Magnus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uznesenia schválené obecným zastupiteľstvom na zasadnutí 

13.12.2012 

______________________________________________________________ 

 

UZNESENIE č. 58/2012 z 13.12.2012 

Obecné zastupitelstvo schválilo VZN obce Kvakovce č. 3 o 

miestnej dani – dani z nehnuteľnosti. 

 

UZNESENIE č. 59/2012 z 13.12.2012 

Obecné zastupitelstvo schválilo VZN obce Kvakovce č. 2  o 

poplatku – miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady.  

 

UZNESENIE č. 60/2012 z 13.12.2012 

Obecné zastupitelstvo schválilo VZN obce Kvakovce č.4  o 

miestnych daniach – daň za psa, daň za ubytovanie, daň za 

prodajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje.  

 

UZNESENIE č. 61/2012 z 13.12.2012 

Obec Kvakovce podľa § 9 a, odst. 1, písmeno a, zákona číslo 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov 

a podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú 

verejnú súťaž na predaj hnuteľného majetku obce a schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej 

ponuky na kúpu hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

na hnuteľný majetok a to: 



Vozidlo Tatra T 148 valník 

Vozidlo Tatra T 148 žeriav AB 063 

Osobné vozidlo VW Golf Cl 1,4 

Osobné vozidlo Škoda 135 LS Forman 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

 

l/ Vyhlásenie súťaže, súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na 

internetovej stránke obce, vyvesením oznamu na obecnej tabuli 

a zverejnením ponuky v regionálnej tlači. 

2/ Podmienkou zaradenia súťažného návrhu do vyhodnotenia je 

predloženie ponuky na odkúpenie motorového vozidla 

3/ Požadovaná minimálna ponúknutá cena: u vozidiel T 148 valník 

2800 €  

T 148 žeriav AB 063 – 6500 € 

U osobných vozidiel VW Golf CL 1,4 a Škoda 135 LS Forman 

minimálna cena 80 € 

4/ Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky a výsledky 

písomne oznámi všetkým navrhovateľom 

5/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

a/ odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez 

výberu ponuky 

b/ súťaž zrušiť 

c/ predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšej ponuky 

d/ odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vybaraný navrhovateľ nezaplatí 

kúpnu cenu u deň uzatvorenia kúpnej zmluvy a uzatvoriť kúpnu zmluvu 

v poradí s ďalším navrhovateľom  

6/ Navrhovateľ má možnosť zúčastniť sa obhliadky v obci Kvakovce, po 

/predbežnej dohode so starostom obce Kvakovce na tel. čísle  

057/4494154 

7/ Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených 

s účasťou v súťaži. 



8/ Navrhovateľ si zabezpečí odsun techniky vlastnými prostriedkami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


