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

 

Zápisnica 
z obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.03.2013 konaného v zasadačke obecného úradu obce 

Kvakovce o 18,00 hod. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:  Jozef Danč, Tutko Ján, Magnus Zdenko , Humenik Viktor 

Neprítomní:  Dupaľ Jaroslav – ospravedlnený 

Zapisovateľ:  Puškášová Viera 

Overovatelia: Humenik Viktor, Magnus Zdenko 

 

Doplnenie programu: nie je 

Hlasovanie o programe: 4 za, 0 sa zdržal, 0 proti 

Program: 
 

1. Úvod 

2. Zmluva o vývoze komunálneho odpadu – fi. Marius Pedersen 

3. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 

4. Mimoriadna situácia v lokalite Bogarka Dobrá 

5. Zásady obce Kvakovce o vybavovaní sťažnosti 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kvakovce za rok 2012 

7. Kontrola plnenia uznesení 

8. Rozpočet obce na rok 2013 

9. Rôzne 

10. Záver  

 

 

 

 



  

Nakoľko Obec Kvakovce doslova tlačí vysoké poplatky do smetia , platí vysoké poplatky za 

vývoz  tuhého komunálneho odpadu , uvažujeme o zmene firmy v súvislosti s vývozom odpadu na 

Domaši Dobrej.  

V obci je zber separovaný a po prijatí všeobecne záväzného nariadenia na rok 2012  a jeho 

realizácii v praxi, kedy príjem za  odpad sa musí rovnať výdavkom , došlo k zníženiu  nákladov, 

následnej  nižšej fakturácii  od dodávateľa služby, lepšiemu narabániu s odpadom  a tým aj 

následnému zníženiu celoročného  poplatku za odpad. 

Na Domaši sa však odpad neseparuje, treba zmeniť koncepciu vývozu odpadu, nakoľko nie je 

tam žiadna motivácia znižovania nákladov na odpad a je  poplatníkom skôr ľahostajné, čo a v akom 

množstve  sa naplní do kontajnerov. Tak sa prakticky kontajnery neustále zapĺňajú a nie je východisko 

zo začarovaného kruhu.  

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 informáciu o vývoze odpadu na Domaši a v obci a poveruje starostu obce ďalším jednaním 

na zmenu postupov pri vývoze tuhého komunálneho odpadu.  

Bod 3 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 

Starosta obce: 

Máme tu 2 žiadosti o poskytnutie finačného príspevku pre miestne organizácie telesne  postihnutých 

a dôchodcov. Prvá  je zo Slovenskej Kajne a druhá je z obce Kvakovce. 

Myslím, že je to v poriadku. Sú to naši občania a je na nich, do ktorej organizácie chcú patriť, je to ako 

s výberom kostola.  Som za to, že ich treba podporiť v ich aktivitách bez vytvárania rozdielov.   

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú podporu pre Miestnu organizáciu ZZP Slovenská 

Kajňa aj pre MO ZZP Kvakovce v sume 10,00 EUR na každého  člena organizácie.  

                       Hlasovanie:   4 za 

           1 neprítomný  

            0 sa zdržal  

 

 



 

Bod 4 

Mimoriadna situácia v lokalite Bogarka Dobrá. 

Starosta obce informoval o odvolaní mimoriadnej situácie v lokalite Bogarka v MSCR Dobrá, k. ú. 

Kvakovce dňom 06.03.2013 v zmysle ustanovení § 15, odst. 1, písmeno j/ zákona číslo 42/1994 Z.z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva, v platnom znení  k termínu 06.03.2013. 

Znenie listu bolo  v plnom znení prečítané  / príloha zápisnice/.  

Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o odvolaní mimoriadnej situácie /vyhlásená 

20.05.2010/  v lokalite Bogarka Dobrá starostom obce Kvakovce k termínu 06.03.2013. List bol  

zaslaný Obvodnému úradu Vranov nad Topľou, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia.  

                         Hlasovanie:   4 za 

           1 neprítomný  

            0 sa zdržal  

 

Bod 5 

Zásady obce Kvakovce o vybavovaní sťažnosti. 

Starosta obce predniesol „Zásady obce Kvakovce o vybavovaní sťažnosti“. 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Zásady obce Kvakovce o vybavovaní sťažností. 

                        Hlasovanie:   4 za 

           1 neprítomný  

            0 sa zdržal  

 

Bod 6 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012 

Hlavný kontrolór obce Kvakovce predniesol „Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Kvakovce za rok 2012“. Je prílohou zápisnice. 

 



Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  „Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Kvakovce za rok 2012.  Poveruje starostu obce odstránením nedostatkov v rámci možnosti, ktoré 

Obec  Kvakovce má.  Zastupiteľstvo bude participovať na pomoci pri odstránení nedostatkov.  

 

Bod 7 

Kontrola plnenia uznesení 

Hlavný kontrolór obce Kvakovce upozornil na nesplnené uznesenia z predchádzajúceho obdobia : 

Jedná sa: 

Uznesenie 33/2012   /spracovať návrh VZN o podnikateľskej činnosti/ 

Uznesenie 49/2012   /majetkoprávne vysporiadanie miestnych komunikácii/ 

Uznesenie 96/2011  /kontrola  v s.r.o. Domasacity/ Obec Benkovce eviduje dlh voči DC, s.r.o. 

      kontrola na akcii „Verejné osvetlenie na Domaši“ / 

 

Starosta obce: 

Hneď po schválení uznesenia som sa stretol  s Ing. Urbanom ohľadom tejto problematiky. Navrhol 3 

riešenia, ktorými môže obec postupovať. Bude treba zvážiť, čo je pre Obec najvýhodnejšie. Začiatkom 

roka bol Ing. Urban pracovne zaneprázdnený, teraz je čas na realizáciu .  

 

19,00 hod. – odchod p. poslanca Jozefa Danča  

 

Bod 8 

Rozpočet obce na rok 2013 

Poslanci OZ spolu s majetkovou komisiou pripravili návrh rozpočtu obce, ktorý bol vyvesený dňa 

13.02.2013 na dobu 15 dní na pripomienkovanie verejnosti.  

V uvedenej zákonnej dobe neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Starosta obce prečítal správu k rozpočtu obce na rok 2013, na roky 2014-2015. 

Hlavný kontrolór prečítal stanovisko k rozpočtu obce na rok 2013, na roky 2014-2015.  

 



 

Návrh na uznesenie 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú rozpočet na rok 2013   /príloha zápisnice/ ako záväzný 

 a na nasledujúce roky orientačný.  

 
 
 

ROZPOČET ROK 2013 

 

Bežný rozpočet 

Bežné príjmy      215 200,00 

Bežné výdaje      189 300,00 

Rozdiel                                25 900,00  

 

Kapitálový rozpočet 

Kapitálové príjmy      444 200,00 

Kapitálové výdaje      444 200,00   

Rozdiel             0,00  

 

Finančné operácie   

Príjem             0,00 

Výdaj            5 756,00 

Rozdiel       - 5 756,00    

_________________________________________________________________ 

SPOLU príjem      659 400,00 

SPOLU  výdaj      639 256,00 

Rozdiel      +      20 144,00 

_________________________________________________________________ 

 

                               Hlasovanie:    

3 za 

                     2 neprítomní  

                              0 sa zdržal  

 

 

Bod 9 

Rôzne 

 Základná škola Slovenská  Kajňa žiada o príspevok pre dvoch žiakov z obce  Kvakovce, ktorí 

idú do  1. ročníka do Základnej školy v Slovenskej Kajni. Ide o zakúpenie peračníkov.  

 Združenie MEGA, zastúpené Ing. Martinom Pipom žiada o spoluprácu pri príprave 

cyklistického podujatia „Okolo Domaše“. 



 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o spoluprácu a akceptuje participáciu obce 

na podujatí  tak , ako po minulé roky. Poveruje starostu obce jednaním i zaslaním kladného 

písomného stanoviska organizátorovi akcie.  

 Starosta obce informoval o liste starostov obce združených okolo vodného diela Domaša, 

adresovaný Prešovskému samosprávnemu kraju ohľadom vypúšťania vody, požiadavky na 

nezávislý audit, vykonávanie pravidelných kontrol stavu hladiny a presadenie rozvoja 

cestovného ruchu a turizmu na Domaši.  

 Starosta obce poďakoval za účasť poslancom, prítomným a zaželal k sviatku MDŽ všetkým 

ženám všetko najlepšie do ďalšieho života a života v obecnej komunite.  

 

 

 

Kvakovce, 08.03.2013 

Zapísala: Viera Puškášová 

 

 

Viktor Humeník    Ján Ondovčák   Zdenko Magnus 

________________________________________________________________________________ 

Overovateľ    starosta obce          overovateľ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



OBEC KVAKOVCE,  094 02  Kvakovce 88, okr. Vranov nad Topľou 

 

 

Uznesenia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 08.03.2013 

 

 

UZNESENIE 5/2013 z 08.03.2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú podporu pre Miestnu organizáciu ZZP Slovenská 

Kajňa aj pre MO ZZP Kvakovce v sume 10,00 EUR na každého  člena organizácie.  

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce  

UZNESENIE 6/2013 z 08.03.2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce  o odvolaní mimoriadnej situácie 

/vyhlásená 20.05.2010/  v lokalite Bogarka Dobrá k termínu 06.03.2013. List bol  zaslaný Obvodnému 

úradu Vranov nad Topľou, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia.  

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce  

UZNESENIE 7/2013 z 08.03.2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Zásady obce Kvakovce o vybavovaní sťažností“. 

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce  

UZNESENIE 8/2013 z 08.03.2013 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú rozpočet na rok 2013  /príloha zápisnice/  ako záväzný 

 a na nasledujúce roky orientačný.  

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce  

 

 

 



ROZPOČET ROK 2013 

 

__________________________________________________________________ 

Bežný rozpočet 

Bežné príjmy      215 200,00 

Bežné výdaje      189 300,00 

Rozdiel                                25 900,00  

 

Kapitálový rozpočet 

Kapitálové príjmy      444 200,00 

Kapitálové výdaje      444 200,00   

Rozdiel             0,00  

 

Finančné operácie   

Príjem             0,00 

Výdaj            5 756,00 

Rozdiel       - 5 756,00    

_________________________________________________________________ 

SPOLU príjem      659 400,00 

SPOLU  výdaj      639 256,00 

Rozdiel      +      20 144,00 

_________________________________________________________________ 

 

 

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce  

 

 

 

  

 


