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

 

Zápisnica 
Z obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. januára 2013 konaného v zasadačke obecného úradu 

obce Kvakovce o 18,00 hod. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní: Tutko Ján, Magnus Zdenko , Humenik Viktor 

Neprítomní: Danč Jozef, Dupaľ Jaroslav – ospravedlnení 

Zapisovateľ:  Puškášová Viera 

Overovatelia: Humenik Viktor, Magnus Zdenko 

 

Doplnenie programu: nie je 

Hlasovanie o programe: 3 za, . sa zdržal, 0 proti 

Program: 
 

l. Úvod 

2. Plán kontroly na rok 2013 

3. Fašiangové oslavy v obci 

4. Zmluva o právnej pomoci 

5. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ 

6. Zmluva – internetová stránka obce Kvakovce – kvakovce.eu 

7. Rôzne 

8. Záver  

 

 



 

Bod 2 

Hlavný kontrolór obce Kvakovce predložil poslancom plán kontroly na rok 2013 /príloha č. 1 / 

zápisnice obecného zastupiteľstva. 

 

Bod 3 

Fašiangové oslavy v obci Kvakovce 

Je tu návrh od občanov obce na pomoc pri zabezpečení kultúrnej akcie – Fašiangové oslavy. 

Nie sme rozhodnutí, či sa uskutoční akcia. Pokiaľ by sa uskutočnila jednalo by sa o náklady na 

hudobnú skupinu a minimálny príspevok na akciu. 

 

Tutko Ján 

Okrem zákonom stanovených povinnosti  je potrebný aj relax  a kultúrne vyžitie. Treba si dať záležať, 

aby aj malé finančné prostriedky zabezpečili kultúrnu akciu, nakoľko šetrenie v týchto časoch je 

namieste. Pokiaľ občania chcú vypomôcť pri akcii  a  zminimalizovať náklady , je to len vítané. 

Spojenými silami sa to dá zvládnuť. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje akciu Fašiangy 2013 v obci Kvakovce. 

Hlasovanie : 

3 za,0 sa zdržal, 0 proti 

 

Bod 4 

Zmluva o právnej pomoci 

S p. Mgr. Saladiakom sme mali uzavretú zmluvu do konca roka 2012. S jeho prácou sme boli spokojní. 

p. Magnus Zdenko –  v dnešných časoch je to len samozrejmosť 

Viktor Humeník –        p. starosta má najlepšiu skúsenosť, ako sa riešili záležitosti, či bol spokojný 

Tutko Ján –                   plne podporujeme takouto formou ochranu obce  

 



 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie Zmluvy na rok 2013 s Mgr. Tomášom Saladiakom na 

vykonávanie právnej pomoci. 

Hlasovanie : 

3 za,0 sa zdržal, 0 proti 

 

Bod 5 

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ 

Centrá voľného času od nového roku  sú financované  cez samosprávy. 

Jedná sa o dve žiadosti. V jednej sú 3 deti z obce, v druhej 4 deti, ktoré navštevujú CVČ. 

Metodický pokyn hovorí o financovaní cez výpočet koeficientu  1,1 x finančná čiastka 63,23 x počet 

detí. 

Poslanci obecného zastupiteľstva  

berú na vedomie 

žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre centrá voľného času a súhlasia s financovaním 

CVČ. 

 

 

Bod 6 

Zmluva na prevádzkovanie internetovej stránky obce Kvakovce – kvakovce.eu. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dohodu o pracovnej činnosti pre Mgr. Petra Kocáka v súvislosti 

s prevádzkovaním oficiálnej stránky obce Kvakovce – kvakovce.eu. 

Hlasovanie:  

3 za,  

0 sa zdržal 

 0 proti 

 



 

Bod 7 

Rôzne 

Nakoľko máme chronických sťažovateľov a žiadateľov, ktorí obec  opakovane šikanujú a vzhľadom na 

nedostatok pracovníkov s kumulovanými funkciami ,paralyzujú fungovanie a výkon je potrebné 

schváliť sadzobník služieb. 

Všetko pochádza z jednej dielne.  Je to forma šikanovania, aby obec nemohla robiť zmysluplnú prácu.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácie /§ 5, odst. 1, 

písmeno f, zákona č. 211/2000 Z.z. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obec Kvakovce v súlade s ustanovením §21 zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ustanoveniami Vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie 

informácii  

stanovuje 

a/  obstaranie technických nosičov dát 

    a to najmä diskiet, kompaktných diskov     1,70 EUR 

b/  vyhotovenie kópii požadovaných informácií a to najmä papier  0,03EUR jedna strana 

papiera 

c/  obstaranie obalu a to najmä obálok     0,05 EUR 

d/  odoslanie informácii a to najmä poštovné 

          podľa aktuálneho cenníka poštových služieb 

e/ vyhotovenie odpisu fotokópie , výpisu alebo písomnej informácie z úradných 

           1,50EUR 

 

 

 

 

 



 

 

Rôzne 

p. Ocilková Žofia 

Prosila by som doviesť asi štyri autá hliny a zavalcovať.  Mám chatu na Domaši a prechodné bývanie 

v Kvakovciach. 

Pri chate všetka voda ide na cestu, je potrebné prekopať a spustiť vodu do šancu. Sice bývalý starosta 

Kolesár dal tam šinu,  asfalt dal prekopať, ale bola   škoda prekopávať asfalt.  Treba prísť na 

obhliadku, vidieť to v teréne a zvážiť postup na vyriešenie tejto situácie.  

Zároveň platím daň z nehnuteľnosti.  Mám 75 rokov, chcela by som vedieť ,  či sú úľavy u týchto 

občanov a keď sú-  uplatňujem si na svoju nehnuteľnosť.  

 

p. Tutko Ján 

Je to vec komunikácie medzi Vami a starostom obce.  Po opadnutí  snehu treba ísť pozrieť a poriešiť 

záležitosť.  Dane prekonzultovať s p. Petrovou , pracovníčkou správy daní a poplatkov, ktorá má Váš 

spis a pokiaľ máte nárok je potrebné uplatniť si na správe daní a poplatkov.      

 

Zapísala: Viera Puškášová 

 

 

Viktor Humeník    Ján Ondovčák   Zdenko Magnus 

________________________________________________________________________________ 

Overovateľ    starosta obce   overovateľ 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na svojom zasadnutí dňa 11. januára 2013 

 

UZNESENIE  1/2013 z 11.01.2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje akciu Fašiangy 2013 v obci Kvakovce. 

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce 

 

UZNESENIE  2/2013 z 11.01.2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o právnej pomoci  na rok 2013 s Mgr. Tomášom 

Saladiakom . 

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce 

 

 

UZNESENIE  3/2013 z 11.01.2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dohodu o pracovnej činnosti pre Mgr. Petra Kocáka v súvislosti 

s prevádzkovaním oficiálnej stránky obce Kvakovce – kvakovce.eu. 

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce 

 

 

UZNESENIE  4/2013 z 11.01.2013 

Obec Kvakovce v súlade s ustanovením §21 zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ustanoveniami Vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie 

informácii  



stanovuje 

a/  obstaranie technických nosičov dát 

    a to najmä diskiet, kompaktných diskov     1,70 EUR 

b/  vyhotovenie kópii požadovaných informácií a to najmä papier  0,03EUR jedna strana 

papiera 

c/  obstaranie obalu a to najmä obálok     0,05 EUR 

d/  odoslanie informácii a to najmä poštovné 

          podľa aktuálneho cenníka poštových služieb 

e/ vyhotovenie odpisu fotokópie , výpisu alebo písomnej informácie z úradných 

           1,50EUR 

 

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce 

 

 

 

 


