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Zápisnica 

 

z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kvakovce v roku 2013 

konaného dňa 05. augusta 2013 

 

 

V zápisnici je opísaný priebeh rokovania obecného zastupiteľstva. Udalosti a výroky 

jednotlivých rečníkov  sú popísané v časovom a vecnom chronologickom slede tak, ako sa stali. 

 

I.  časť – účastníci na VIII . zasadnutí OZ 

 

Prítomní: poslanci OZ - Danč Jozef, Dupaľ Jaroslav, Humeník Viktor, Tutko Ján 

Neprítomní: poslanci OZ - Magnus Zdenko 

Hlavný kontrolór – Ing. Vladimír Malý 

Občania obce Kvakovce  v počte 7 

Zapisovateľka -  Perháčová Martina 

 

II. časť – spôsob a dôvod zvolania, navrhnutý program rokovania OZ  

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal zástupca starostu obce Ján Tutko, ktorý plní úlohy 

starostu obce  v plnom rozsahu podľa § 13b odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z o obecnom zriadení.  

Hlavný bod program: 

Čestné prehlásenia Jána Ondovčáka o vzdaní sa mandátu funkcie starostu obce Kvakovce 

s účinnosťou od 01.08.2013. Zasadnutie bolo zvolané ako verejné.  

 

III. časť – priebeh rokovania OZ   

 

- zasadnutie otvoril zástupca starostu obce Kvakovce Ján Tutko, ktorý plní úlohy starostu 

obce  o 18,00 hod.  

     1) - zástupca starostu, skonštatoval, že OZ je uznášania  schopné, pretože                                                                                                                             

     je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ obce Kvakovce.  

     Prítomní štyria poslanci OZ. 

    - v ďalšom slede oboznámil poslancov s navrhnutým programom rokovania  

VIII. zasadnutia OZ. 

Program: 

1. Úvod 

2. Informácia a oboznámenie o vzdaní sa mandátu obce p. Jána Ondovčáka 

k termínu 01.08.2013 

3. Záver 

    - vyzval poslancov na doplňujúce prípadne pozmeňujúce návrhy 

k navrhnutému programu 

   - poslanci na výzvu zástupcu starostu, aby hlasovali za navrhovaný program, 

odhlasovali program rokovania VIII. zasadnutia OZ 

  j e d n o m y s e ľ n e.  
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2)  - za zapisovateľku určil zástupca starostu Perháčovú Martinu 

3)  - za overovateľov zápisnice z VIII. zasadnutia OZ Kvakovce, určil zástupca 

starostu poslancov Dupaľa Jaroslava a Humeníka Viktora 

       4)   - procedurálne otázky otvorenia VIII. zasadnutia OZ obce Kvakovce,           

      zástupca starostu ukončil. 

 

       5)  - zástupca starostu oboznámil prítomných, že sa pristúpi na dnešnom 

zasadnutí k prerokovaniu záležitosti, ktorá je predmetom rokovania. 

 

Zástupca starosta- Dňa 31.07.2013 prišlo na podateľňu obecného úradu čestné prehlásenie 

o vzdaní sa mandátu starostu obce Kvakovce. 

              Čestné prehlásenie o vzdaní sa mandátu starostu obce Kvakovce. 

 Dolupodpísaný, Ondovčák Ján, narodený 14.01.1966, rodné číslo 660114/7256 bytom Kvakovce 

č. d. 98 čestne prehlasujem, že sa vzdávam mandátu funkcie starostu obce Kvakovce 

s účinnosťou od 01.08.2013. V zmysle § 13 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., v platnom znení, 

o obecnom zriadení, robím vzdanie sa mandátu starostu obce Kvakovce písomne a jeho účinky 

nastanú dňa 01.08.2013. Svoje rozhodnutie odôvodňujem tým, že môj zdravotný stav mi 

nedovoľuje vykonávať funkciu starostu obce Kvakovce. V Kvakovciach dňa 31.07.2013. 

 Páni poslanci na základe  tohto úkonu a tejto veci som zvolal dnešné zasadnutie zastupiteľstva 

pretože je to veľmi vážna vec, ktorá sa udiala ako registrujete nie je to vec, žeby sa mandátu 

alebo nejakej funkcie alebo pracovného miesta vzdal nejaký bežný zamestnanec obce alebo 

obecného úradu ale svojho mandátu sa vzdal najvyšší výkonný orgán obce. Samozrejme, že je to 

zásah do činnosti obce a nám teraz ako ďalším orgánom, ako obecnému zastupiteľstvu 

a ostatným zamestnancom obce nastala povinnosť zvládnuť chod obce do termínu vyhlásenia 

najbližších doplňovacích volieb na starostu. Predmetnú záležitosť písomnej forme oznámime na 

príslušný Obvodný úrad kde samozrejme tento, toto oznámenie potom zašle na príslušné 

ministerstvo a to následne doručí a zabezpečí agendu predsedovi NR, ktorý vyhlási termín 

doplňovacích volieb, ktoré budú oznámené obci Kvakovce. Bližšie informácie ohľadom tejto 

záležitosti my poskytovať nebudeme pokiaľ sa bude chcieť ešte nejakým spôsobom pán 

Ondovčák vyjadriť k týmto veciam tak určite bude mať ešte príležitosť a možnosť. Z nášho 

pohľadu pre nás teraz vyplývajú určité povinnosti a tieto vzhľadom k tomu, že obec nemôže 

ostať bez funkčného vedenia, to znamená bez funkčného zastúpenia či zastupiteľstva poslancov 

alebo zamestnancov obecného úradu a musí byť nejakým spôsobom ďalej riadená upravuje 

zákon 369 o obecnom zriadení kde táto kompetencia do doby zloženia sľubu, respektíve zloženia 

sľubu nového starostu prechádza v zmysle zákona na zástupcu ktorého v tomto období túto 

funkciu vykonávam ja. Keďže k predmetnej veci to znamená k úkonom, ktoré súvisia s tým aby 

boli zabezpečené a boli oznámené tieto veci príslušným orgánom štátnej správy je potrebné 

prijať k tomu určité uznesenia preto som predmetné zasadnutie  
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zvolal a na základe týchto prijatých a schválených uznesení potom bude obec pokračovať ďalej 

v činnosti ktorú jej ukladá zákon. Páni poslanci z mojej strany k tejto veci asi toľko. Nech sa 

páči, otváram rozpravu k tomuto bodu pokiaľ niekto niečo z vás sa chce opýtať alebo doplniť 

alebo informovať nech sa páči. 

 

Poslanec Dupaľ  - Pán poslanec môžem ja. Tak z mojich slov asi by v podstate brali na vedomie 

a asi tak isto, že   

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce berie na vedomie písomné čestné prehlásenie o vzdaní sa 

mandátu starostu obce Kvakovce Jána Ondovčáka k termínu  01.08.2013. Týmto aktom zaniká 

mandát starostu Jána Ondovčáka podľa § 13a zákona 369/90 Z.z o obecnom zriadení. A ešte by 

som chcel dodať, srdečne mu poďakovať. 

 

Zástupca starostu- Samozrejme OK.  Záležitosť návrhu tohto uznesenia zastupiteľstva berie na 

vedomie v tomto rozsahu písomne predloženej do zápisnice. Zapisovateľka predmetný návrh 

zapíše do zápisnice a s tým obsahom tak jak predkladal pán poslanec Dupaľ, samozrejme, že 

obsah uznesenia bude takto. Takže ešte raz pokiaľ môžem zopakovať tento návrh  

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce berie na vedomie písomné čestné prehlásenie o vzdaní sa 

mandátu starostu obce Kvakovce Jána Ondovčáka k termínu  01.08.2013. Týmto aktom zaniká 

mandát starostu Jána Ondovčáka podľa § 13a zákona 369/90 Z.z o obecnom zriadení.  

Vieme všetci dobre, že v zmysle zákona pokiaľ je tento úkon urobený v písomnej forme a je 

podaný na podateľňu obecného úradu, nedá sa zobrať späť. Je platný. 

Dobre takže je to prvý návrh uznesenia, berie zastupiteľstvo na vedomia, je to v zápisnici. 

Nech sa páči ďalej páni poslanci. 

 

Poslanec Humeník – Pán zástupca ja by som mal. 

 

Zástupca starostu- Nech sa páči 

 

Poslanec Humeník – Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce poveruje a žiada zástupcu starostu p. Jána  Tutka, aby 

oznámil Obvodnému úradu vo Vranove nad Topľou, že Ján Ondovčák sa vzdal mandátu starostu 

obce Kvakovce k 01.08.2013 podľa §13a ods. 1 písm.c zákona č. 369/1990 Z. z v platnom znení 

a to písomne čestným prehlásením a aby na základe týchto skutočnosti zaslal žiadosť predsedovi 

NR SR o vyhlásení nových volieb na funkciu starostu obce Kvakovce v zmysle § 48 zákona č. 

346/90 Z.z  o voľbách do orgánov samosprávy obcí a to prostredníctvom Obvodného úradu vo 

Vranove nad Topľou. 

Zástupca starostu – ďakujem pán poslanec, páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca 

Humeníka týkajúce sa môjho poverenia na zaslanie žiadosti na Obvodný úrad. 

Kto je za aby tento úkon sa takto urobil nech dvihne ruku. 
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Hlasovanie :   4 za 

                        0 proti                                                         

Zástupca starostu- konštatujem, že 4 za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nikto. 4 za , jeden 

neprítomný. 

 

Zástupca starostu – ďakujem pekne páni poslanci, nech sa páči ďalej. 

 

 

 

Poslanec Dupaľ- Nikto, tak to urobím do tretice 

 Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce berie na vedomie, že výkon funkcie a úlohy starostu obce 

Kvakovce bude vykonávať zástupca starostu  Ján Tutko v plnom rozsahu podľa § 13b odst. 4 

zákona č. 369/1990 Z.z do termínu zloženia sľubu starostu po doplňujúcich voľbách, ktoré 

vyhlási predseda NR SR.  

 

Zástupca starostu-  ďakujem pekne, takže je to vlastne uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3 to 

znamená, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že počas doby do zloženia sľubu nového 

starostu, ktoré vznikne v doplňujúcich voľbách budem predmetnú funkciu v plnom rozsahu 

vykonávať ja. Ďakujem, tento návrh uznesenia bude tak isto v zápisnici a v písomnej forme 

doložený. Nech sa páči páni poslanci ďalej. 

 

Poslanec Humeník – ja by som chcel.  
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce súhlasí, aby plat starostu obce Kvakovce prerokovaný 

Obecným zastupiteľstvom obce dňa 18.05.2012 č. uznesenia 16/2012 bol od dňa 01.08.2013 

vyplácaný zástupcovi starostu p. Jánovi Tutkovi v sume 1171 EUR. 

Poslanec Dupaľ- ale v hrubom 

 

Poslanec Humeník – áno v hrubom 

 

Zástupca starostu- OK, ďakujem páni poslanci počuli ste návrh, preto dávam hlasovať, kto je 

zato, aby tento návrh zastupiteľstva, to znamená v tom, tak jak bol predložený pánom poslancom 

Humeníkom. 

Kto je za nech dvihne ruku. 

 

Hlasovanie : 3 za  

                      1 proti – Danč 

                      0 zdržal sa  
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Zástupca starostu- páni poslanci ohľadom tohto bodu má niekto niečo k tomu. Pokiaľ nemá nikto 

nič. Ďakujem,  takže vlastne sme vyčerpali tento bod, ktorý bol hlavným bodom dnešného 

zasadnutia zastupiteľstva, ja samozrejme využívam túto príležitosť aj keď pán Ondovčák tu nie 

je fyzický prítomný, ale samozrejme, že mu chcem poďakovať za prácu, ktorú počas svojho 

funkčného obdobia urobil pre obec, myslím si, že urobil maximálne koľko mohol a rozhodol sa 

sám tak jak sa rozhodol a my, nič iné len jeho rozhodnutie rešpektovať. Z mojej strany asi toľko. 

Páni poslanci ohľadom tohto bodu má niekto niečo z vás. Pokiaľ nemá nikto nič. Páni poslanci 

bol to jediný bod, ktorý bol predmetom dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konštatujem, že sme ho vyčerpali, ďakujem Vám pekne za účasť a končím dnešné zasadnutie 

zastupiteľstva, keďže sme vyčerpali všetky veci, ktoré sme mali v návrhu. Ďakujem. 

 

Zástupca starostu ukončil VIII. zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Kvakovce 

 o 18 hodine a 45 minúte s konštatovaním, že bol vyčerpaný program zasadnutia. 

 

 

 

Zápisnicu napísala Martina Perháčová, ktorú ukončila dňa............................. 

 

Zápisnicu prečítali, skontrolovali a overili pravosť textu so zvukovým i obrazovým nosičom 

dňa........................... 

 

 

 

Overovatelia : poslanci – Dupaľ Jaroslav, Humeník Viktor 

 

Podpisy : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––- 

Zástupca starostu, ktorý plní úlohy starostu 
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Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 05.08. 2013 

berie na vedomie 

 
 

 

UZNESENIE  17/2013 zo dňa 05.08.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce berie na vedomie písomné čestné prehlásenie o vzdaní sa 

mandátu starostu obce Kvakovce Jána Ondovčáka k termínu  01.08.2013. Týmto aktom zaniká 

mandát starostu Jána Ondovčáka podľa § 13a zákona 369/90 Z.z o obecnom zriadení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE 19/2013 zo dňa 05.08.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce berie na vedomie, že výkon funkcie a úlohy starostu obce 

Kvakovce bude vykonávať zástupca starostu  Ján Tutko v plnom rozsahu podľa § 13b odst. 4 

zákona č. 369/1990 Z.z do termínu zloženia sľubu starostu po doplňujúcich voľbách, ktoré 

vyhlási predseda NRSR. 
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Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 05.08. 2013 

schvaľuje 

 
 

 

UZNESENIE  18/2013 zo dňa 05.08.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce poveruje a žiada zástupcu starostu p. Jána  Tutka, aby 

oznámil Obvodnému úradu vo Vranove nad Topľou, že Ján Ondovčák sa vzdal mandátu starostu 

obce Kvakovce k 01.08.2013 podľa §13a ods. 1 písm.c zákona č. 369/1990 Z. z v platnom znení 

a to písomne čestným prehlásením a aby na základe týchto skutočnosti zaslal žiadosť predsedovi 

NR SR o vyhlásení nových volieb na funkciu starostu obce Kvakovce v zmysle § 48 zákona č. 

346/90 Z.z  o voľbách do orgánov samosprávy obcí a to prostredníctvom Obvodného úradu vo 

Vranove nad Topľou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE 20/2013 zo dňa 05.08.2013 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce súhlasí, aby plat starostu obce Kvakovce prerokovaný 

Obecným zastupiteľstvom obce dňa 18.05.2012 č. uznesenia 16/2012 bol od dňa 01.08.2013 

vyplácaný zástupcovi starostu p. Jánovi Tutkovi vo vyške 1171 EUR. 
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