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Zápisnica 

z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kvakovce v roku 2013 

konaného dňa 06. septembra 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 XI . zasadnutí OZ 

Prítomní: poslanci OZ – Magnus Zdenko , Humeník Viktor, Tutko Ján 

Neprítomní: poslanci OZ – Danč Jozef, Dupaľ Jaroslav 

Hlavný kontrolór – Ing. Vladimír Malý 

Občania obce Kvakovce -  v počte 4 

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, v súlade s § 13 odst.4. písm. a. zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Program : 

1. Úvod 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Prerokovanie čiastkovej správy hlavného kontrolóra z kontroly stavu plnenia 

podmienok zo Zmluvy o združení číslo 210/2008/OP na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia v rekreačnom stredisku Domaša- Dobrá, obec Kvakovce 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

III. časť – priebeh rokovania OZ 

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

obce  o 15,30 hod. 

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

je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ obce Kvakovce. 
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Prítomní traja poslanci OZ - v ďalšom slede oboznámil poslancov s navrhnutým 

programom rokovania  IX . zasadnutia OZ 

Zástupca starostu vyzval poslancov na doplňujúce prípadne pozmeňujúce návrhy 

k navrhnutému programu. 

Návrh zmeny a doplnenie programu navrhol zástupca starostu Ján Tutko. 

 

Návrh zmeny a doplnenie programu OZ: 

K bodu 2.- Kontrola plnenia uznesenia do zasadnutia obecného zastupiteľstva k dátumu 

5.8.2013 

4. Cenová ponuka na odkúpenie vozidiel. 

5. Žiadosť o preplatenie dovolenky p. Jána Ondovčáka , bývalého starostu obce 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

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

odhlasovali program rokovania IX. zasadnutia O Z  j e d n o m y s e ľ n e. 

1)  - za zapisovateľku určil zástupca starostu Perháčovú Martinu 

2) - za overovateľov zápisnice z IX. zasadnutia OZ Kvakovce, určil zástupca starostu 

poslancov Magnusa Zdenka a Humeníka Viktora 

3)   - procedurálne otázky otvorenia IX. zasadnutia OZ obce Kvakovce, zástupca starostu 

ukončil.  

    

2 BOD- Kontrola plnenia uznesenia do zasadnutia obecného zastupiteľstva 

k dátumu 5.8.2013 

Zástupca starostu- Chcel by som požiadať hlavného kontrolóra Ing. Malého, aby bol taký 

láskavý a oboznámil nás s plnení uznesení do zasadnutia OZ z 05.08.2013 

Hlavný kontrolór Ing. Malý- Takže na OZ dňa 05.08.2013 boli prijaté štyri uznesenia: 

17,18,19,20, v podstate sa všetko týkalo ohľadom odstúpenia bývalého starostu a poverenie 

nového starostu alebo zastupovanie nového starostu. Konštatujem, že všetky uznesenia, 

všetky štyri boli splnené, nebudem to čítať celé, poslanci to majú. 
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Zástupca starostu: Ďakujem pekne, takže čo sa týka plnenia uznesení zasadnutia z 05.08.2013 

všetky sú splnené, takže vy ich máte v písomnom predložení páni poslanci, takže  to nebudem  

takisto čítať. 

Má niekto niečo k tomu bodu  z vás. Pokiaľ nemá pokračujeme v ďalšom bode. 

 

3.BOD- Prerokovanie čiastkovej správy hlavného kontrolóra z kontroly stavu 

plnenia podmienok zo Zmluvy o združení číslo 210/2008/OP na rekonštrukciu 

verejného osvetlenia v rekreačnom stredisku Domaša- Dobrá, obec Kvakovce 

Zástupca starostu- Ďalší bod je prerokovanie čiastkovej správy hlavného kontrolóra z kontroly 

stavu plnenia zmluvných podmienok zo „Zmluvy  o združení“  číslo 210/2008/OP  

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v rekreačnom stredisku Domaša- Dobrá, obec Kvakovce.“ 

Poprosil by som pána Ing. Malého aby čiastkovú správu predniesol. 

Hlavný kontrolór Ing. Malý - 

Čiastková správa z kontroly stavu plnenia zmluvných podmienok zo „Zmluvy  o združení“  číslo 

210/2008/OP na akciu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v rekreačnom stredisku Domaša-

Dobrá, obec Kvakovce.“ 

Kontrolu vykonáva – hlavný kontrolór obce Kvakovce,  Ing. Malý Vladimír 

Čiastkovú správu podáva – hlavný kontrolór obce Kvakovce, Ing. Malý Vladimír 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce, požiadalo hlavného kontrolóra svojim uznesením č. 

126/2011 z 21.9.2011 v zmysle ustanovení § 18 f  ods.1 písm. h zákona č. 369/1990 Zb., 

v platnom znení, vykonať kontrolu na akcií „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v rekreačnom 

stredisku Domaša- Dobrá, obec Kvakovce.“ 

Po zahájení kontroly v mesiaci júl 2013, som sa zameral v súčinnosti s osobou poskytujúcou mi 

odbornú pomoc pri výkone kontroly, v prvom rade na kontrolu stavu plnenia podmienok zo 

zmluvy o združení č. 210/2008/OP, uzavretej dňa 26.5.2008 medzi Prešovským samosprávnym 

krajom (PSK) a obcou Kvakovce. 

Účelom zmluvy bolo združenie činností a prostriedkov PSK a obce Kvakovce za účelom 

rekonštrukcie verejného osvetlenia v rekreačnom stredisku Domaša- Dobrá, obec Kvakovce. 

Obsah a rozsah čiastkovej kontroly : 

V samotnom začiatku kontroly bola vykonaná kontrola písomných dokladov nachádzajúcich sa 

v spisovni obce Kvakovce, ktoré súvisia s predmetom kontroly a to zmluvné, účtovné, technické 

a iné administratívne doklady, ktoré sa viažu na akciu rekonštrukcia verejného osvetlenia 

v rekreačnom stredisku Domaša- Dobrá, obec Kvakovce. 
Z týchto dokladov, bol spoznaný a následne skontrolovaný stav majetkových hodnôt vnesených do 

združenia na základe zmluvy o združení a skontrolovaná výška podielov v majetku verejného osvetlenia. 

Čiastkový výsledok kontroly  : 

V priebehu vykonávania kontroly bolo zistené, že spoluvlastnícky podiel v majetku verejného 

osvetlenia  v zmysle uzavretej zmluvy o združení a to ustanovení článku VI.- výška podielov 

zmluvných strán, nie je prevedený do spoluvlastníctva PSK do dnešného dňa !!! 
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Túto skutočnosť potvrdzuje aj písomné stanovisko PSK- kancelárie predsedu, zo dňa 8.8.2013 zn. 

4338/2012/OP-002, ktoré bolo zaslané obci Kvakovce potom, keď som vyžiadal písomne o opis, 

prípadne o overenú kópiu zmluvy o prevedení spoluvlastníckeho podielu v zmysle článku VI. bod 

3 zmluvy o združení č. 210/2008/OP a dodatku č. 1 v registri D4/2009. 

Nakoľko zistený nedostatok je veľmi závažného charakteru, rozhodol som sa podať urýchlene 

čiastkovú správu obecnému zastupiteľstvu obce Kvakovce o tomto zistení,  ako aj zástupcovi 

starostovi, ktorý plní úlohy starostu v tomto čase. 

Poznanie faktov na základe písomných dôkazov : 

 

Podľa článku VI. zmluvy o združení sa účastníci dohodli, s prihliadnutím na vnesené majetkové 

hodnoty tak, že výška podielov v majetku verejného osvetlenia bude nasledovná : 

a.) pre PSK  91 % 

b.) pre obec Kvakovce  9% 

Obec Kvakovce sa zaviazala, že prevedie spoluvlastnícky podiel v majetku verejného 

osvetlenia vo výške určeného podielu do 60 dní po ukončení rekonštrukcie verejného 

osvetlenia do vlastníctva PSK. Účastníci združenia sa dohodli, že na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na verejnom osvetlení sa použijú primerane 

ustanovenia § 140 Občianskeho zákonníka.  Dodatkom číslo 1 k zmluve č. 210/2008/OP číslo 

v registri D4/2009, zmluvné strany po vzájomnej dohode upravili termín ukončenia prác na 

31.5.2009. Podľa „Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby“  č. 4/5/2009, zo dňa 4.5.2009, bola 

rekonštrukcia osvetlenia ukončená zhotoviteľom Grund. s.r.o. Vranov nad Topľou 

a odovzdaná a prevzatá dňa 4.5.2009. Zápis o odovzdaní podpísali za zhotoviteľa Grund 

s.r.o., konateľ Ing. Branislav Kulich a stavbyvedúci Ing. Čech – Špirek, za odberateľa obec 

Kvakovce starosta obce Vladislav Kolesár. 

Dňom 4.5.2009 bola rekonštrukcia verejného osvetlenia de facto i de jure   u k o n č e n á !!! 

Z á v e r 

Na základe zisteného stavu plnenia zmluvných podmienok zo zmluvy o združení číslo 

210/2008/OP konštatujem, že  obec Kvakovce  si nesplnila povinnosti z uvedenej 

zmluvy a to nielen do 60 dní odo dňa ukončenia rekonštrukcie verejného osvetlenia, ale ani 

doteraz, čo je už po lehote 5 rokov a 4 mesiace.  

Nielenže obec Kvakovce si nesplnila povinnosti zo zmluvy o združení, ale Vladislav Kolesár 

ako starosta obce Kvakovce v roku 2009, uzavrel zmluvy o pripojení do distribučnej siete 

s Východoslovenskou distribučnou a.s. Košice, na  celý rozsah verejného osvetlenia, nie len 

na spoluvlastnícky podiel obce Kvakovce (9%). 

Toto je možné považovať za násilné správanie sa podielového spoluvlastníka. (§ 142 ods. 1  

Ob. Z) O zistených nedostatkoch budem informovať hlavného kontrolóra PSK. 

Návrh  opatrení  : 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce má rozhodnúť o vyvodení zodpovednosti za vzniknutý 

stav nesplnenia povinnosti zo zmluvy o združení s PSK. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce má požiadať zástupcu starostu Jána Tutka, ktorý plní 

toho času úlohy starostu, aby zabezpečil splnenie povinnosti obce Kvakovce zo zmluvy 

o združení č. 210/2008/OP. Taktiež, aby zabezpečil úpravu zmluvných vzťahov s VSD a.s. 

Košice o pripojení do  distribučnej siete a to v rozsahu podielov v majetku verejného 

osvetlenia. 
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Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce má rozhodnúť o vyvodení zodpovedností za nesprávne 

a neefektívne vynakladanie verejných finančných prostriedkov obce Kvakovce, po uzatvorení 

zmlúv do distribučnej siete elektrickej energie pre verejné osvetlenie v rekreačnom stredisku 

Domaša- Dobrá, odo dňa prvej úhrady za fakturovanú el. energiu až do termínu ukončenia 

zmluvného vzťahu o pripojení do distribučnej siete nad rozsah 9 % v majetku verejného 

osvetlenia. V Kvakovciach dňa 31.08.2013, Ing. Vladimír Malý  

Zástupca starostu – Ďakujem pán Ing.. Vážený páni  poslanci vypočuli sme si čiastkovú 

správu hlavného kontrolóra, ktorú vykonal na investičnej akcii „ Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia v rekreačnom stredisku Domaša- Dobrá. Obsah tejto správy si myslím je pre nás 

dostatočne závažný na to, aby sme v predmetnej veci konali do takej miery, aby sme tento 

stav uviedli na správnu mieru. Samozrejme, že už s odstupom niekoľkých rokov, odo dňa 

kedy obec mala povinnosť tieto veci si vysporiadať, stúpli aj určité náklady obce na správu 

tohto majetku obce, nie v súlade s príslušným percentuálnym alebo majetkovým podielom, 

tak jak to je v prvotnej zmluve, v zmluve o združení bolo. Preto si myslím, že je to veľmi 

závažný nedostatok, ktorý bude mať dopad na obec v najbližšom období, keďže podľa 

zistenia p. hlavného kontrolóra- Ing. Malého je treba vo veci konať a podľa návrhu opatrení, 

ktoré navrhuje. Samozrejme je treba zvážiť, ako bude obec v danej  veci postupovať ďalej. 

Takže páni poslanci otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, môžete sa vyjadriť, 

pýtať, informovať. 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor. 

Zástupca starostu- Pán poslanec Humenník 

Poslanec Humeník- Ja by som mal pán zastupujúci starosta, návrh na uznesenie. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce rozhodlo o vyvodení zodpovednosti za vzniknutý stav 

nesplnenia povinnosti zo zmluvy o združení s PSK. 

Zástupca starostu- Páni poslanci, vypočuli ste si návrh pána poslanca Humeníka, týkajúce sa 

opatrení. Chce niekto niečo ešte  k jeho návrhu doplniť, pokiaľ dám hlasovať o tomto návrhu? 

Pokiaľ nikto nič, páni poslanci  dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Humeníka. Kto je za 

jeho návrh, nech dvihne ruku?. 

HLASOVANIE – 3 za 

   0 proti 

   0 zdržal sa 

Zástupca starostu- Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nikto. Konštatujem, že 3 poslanci za, 

nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 

Nech sa páči páni poslanci, má niekto niečo z vás ďalej ohľadom tejto správy? 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor. 

Zástupca starostu- Pán poslanec Humenník 
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Poslanec Humeník Viktor- Návrh na uznesenie 

Zástupca starostu - Nech sa páči 

Poslanec Humeník Viktor-   

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce žiada zástupcu  Jána Tutka, ktorý plní toho času úlohy 

starostu, aby zabezpečil splnenie povinnosti obce Kvakovce zo zmluvy o združení č. 

210/2008/OP. 

Zástupca starostu- Ďakujem pekne, chce niekto páni poslanci doplniť tento návrh? 

Pokiaľ nemá nikto nič, dám hlasovať kto je za tento návrh pána poslanca Humeníka, nech 

dvihne ruku! 

HLASOVANIE – 3 za 

   0 proti 

   0 zdržal sa 

Zástupca starostu- Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto?  Konštatujem, že 3 poslanci za, 

nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

Nech sa páči páni poslanci 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

Poslanec Magnus Zdenko – Môžem ja pán zastupujúci starosta, prednesiem uznesenie 

 Zástupca starostu - Nech sa páči 

Poslanec Magnus Zdenko – 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce poveruje zástupcu starostu Jána Tutka na úpravu 

zmluvných vzťahov  s VSD  a.s. Košice o pripojení do distribučnej siete a to v rozsahu 

podielov v majetku verejného osvetlenia. 

Ďakujem. Páni poslanci chce niekto doplniť návrh pána poslanca Magnusa? Pokiaľ nie, dám 

hlasovať. Kto je za tento návrh pána poslanca Magnusa, nech dvihne ruku?! 

HLASOVANIE – 3 za 

   0 proti 

   0 zdržal sa 

Zástupca starostu- Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že 3 poslanci za, 

nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 

Páni poslanci, nech sa páči ďalej čo sa týka predmetnej predloženej správy. Má niekto niečo 

k tomu ešte? 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

Zástupca starostu -Pán poslanec Magnus. 
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Poslanec Magnus Zdenko - Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce rozhodlo o vyvodení zodpovednosti za nesprávne 

a neefektívne vynakladanie verejných finančných prostriedkov obce Kvakovce, po uzatvorení 

zmlúv do distribučnej siete elektrickej energie pre verejné osvetlenie v rekreačnom stredisku 

Domaša- Dobrá, odo dňa prvej úhrady za fakturovanú elektrickú energiu až do termínu 

ukončenia zmluvného vzťahu o pripojení do distribučnej siete nad rozsah 9% v majetku 

verejného osvetlenia. 

Zástupca starostu-  Ďakujem pán poslanec, má niekto niečo na doplnenie k predloženému 

návrhu? 

Pokiaľ nemá nikto nič páni poslanci, dávam hlasovať za to kto je za návrh predložený  pánom 

poslancom Magnusom, nech dvihne ruku! 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

Zástupca starostu- Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že 3 poslanci za, nikto sa 

nezdržal, nikto nebol proti. 

Páni poslanci, nech sa páči k návrhu ohľadom predmetného uznesenia má ešte niekto niečo, 

respektíve správy. 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

Zástupca starostu -Pán poslanec Magnus 

Poslanec Magnus Zdenko- návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce ukladá hlavnému kontrolórovi obce vykonať  

komplexnú kontrolu na investičnej  akcii „Rekonštrukcia  verejného osvetlenia v rekreačnom 

stredisku Domaša- Dobrá“ a predložiť správu do obecného zastupiteľstva v náväznosti na 

uznesenie 126/2011. Termín ukončenia- koniec októbra 2013. 

Ďakujem pán poslanec. Chce niekto niečo doplniť do návrhu pána poslanca Magnusa? Pokiaľ 

nemá nikto nič páni poslanci, dávam hlasovať kto je za predložený návrh pána poslanca 

Magnusa, nech dvihne ruku! 

HLASOVANIE – 3 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

 

Zástupca starostu- Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že 3 poslanci za, nikto 

nebol proti, nikto sa nezdržal. 
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Nech sa páči páni poslanci ohľadom tejto predloženej správy má niekto niečo z vás? 

Pokiaľ nemá nikto z vás už nič k predloženému bodu, respektíve predloženej správe, 

považujem tento bod za ukončený a pokračujeme v ďalšom bode dnešného programu. 

4. BOD- CENOVÁ PONUKA NA ODKÚPENIE VOZIDIEL . 

Zástupca starostu-  

Páni poslanci ďalším bodom dnešného programu je cenová ponuka na odkúpenie vozidiel. 

Myslím si, že tento bod už bol niekoľko krát v predchádzajúcich zasadnutí zastupiteľstiev 

obsahom rokovania, týkajúci sa odpredaja nepotrebného majetku, v danom prípade sa jedná 

o nákladné automobily, ktoré obec nadobudla v určitom období z rezerv alebo z prebytku 

techniky Armády Slovenskej republiky. Stoja tu už niekoľko rokov a ich stav je zo dňa na deň 

horší, pretože sú verejne prístupné a už vlastne dochádza k ich totálnemu zničeniu alebo 

znižovaniu ich akej takej ešte hodnoty. K predmetnej veci sme sa už myslím vracali niekoľko 

krát, že by bolo dobré, aby za predmetný, už vlastne nepotrebný majetok, ktorý obec skutočne 

na nič nepotrebuje získala z toho majetku aspoň nejakú, nejaké to euro, vzhľadom k tomu, že 

potrebuje tieto finančné prostriedky do inej techniky ktorá je životne dôležitá. To je 

zabezpečenie chodu obce, údržby obce a preto podľa môjho názoru je držanie tohto majetku 

v takom stave  v akom je, je skutočne pre obce neefektívne. Takže z môjho pohľadu asi toľko. 

Predmetný návrh, predmetnú cenovú ponuku tu predložil pán Ing. Kačurek Ján, Výkup 

druhotných surovín, Ružová 91, 093 01 Vranov nad Topľou, ktorý v písomnej forme cenovú 

ponuku na odkúpenie  vozidiel zaslal na obec, zaregistroval a predmetná cena  podľa jeho 

návrhu tak jak to máte v materiáloch  pred sebou, činí 3025 €. 

Nech sa páči páni poslanci otváram rozpravu k tomuto bodu. 

Hlavný kontrolór Ing. Malý-  

Ja by som sa chcel vyjadriť k tejto technike. Pretože sa jedná o techniku, konkrétne trebárs ten 

žeriav, ktorý tam je, na ktorý už dávno prešla lehota revízie a toto čo by bolo nutné urobiť na 

jeho sprevádzkovanie by stálo obec nemalé finančné prostriedky, naviac túto techniku použiť 

aby na ňu boli vystavené doklady to znamená, že táto technika bola kupovaná aj na základe 

zmluvy o prevode na náhradné diely to znamená, že vzhľadom k tomu, že tento materiál 

hnuteľný majetok ktorý je nepotrebiteľný a hrozí jeho rozkradnutie sa nepodarilo  obci 

Kvakovce odpredať ani priamym predajom ani formou obchodnej verejnej súťaže, ktorú sme 

vyhlasovali. Toto sa ťahalo v podstate celý rok, takže odpredaj za šrotovú cenu  podľa toho 

návrhu, ktorý nám zaslal pán Ing. Kačurek- doporučujem. 

Zástupca starostu- ďakujem pán Ing. Nech sa páči páni poslanci. 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

Zástupca starostu- Pán poslanec Humenník 
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Poslanec Humeník Viktor - Ja by som mal návrh na uznesenie. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje odpredaj nákladných automobilov 

TATRA148 a TATRA 148 autožeriav v šrotovej cene pre Ing. Jána Kačureka, výkup 

druhotných surovín, Ružová 91, 093 01 Vranov nad Topľou, podľa cenovej ponuky zo dňa 

03.09.2013 doručenej na obec Kvakovce dňa 05.09.2013 v sume 3 025€ 

Ďakujem pán poslanec. 

Kápráľ – Prečo neoslovíte aj iné šrotoviská? 

 

Zástupca starostu- Počuli ste návrh pána poslanca Humeníka 

Pán Kapráľ vstúpil a rušil priebeh rokovania obecného zastupiteľstva. 

Zástupca starostu- Boli oslovení aj iní, nedoručili žiadne ponuky, respektíve boli to ústne 

ponuky 

Kápráľ – Prečítajte koho ste oslovili? Koho ste oslovili? Prečítajte! 

Zástupca starostu- Boli oslovení, pán Tóth a pán Krídlo. 

Kapráľ- Šak dajte do zápisnice a vybavená vec. 

Zástupca starostu -Títo dvaja boli oslovení a v obidvoch prípadoch, keďže nedoložili písomné 

ponuky, boli tieto  ponuky iba v ústnych formách, ktoré sa neakceptujú a aj v tých ústnych 

ponukách boli to nižšie ceny ponúkané než v tejto písomnej forme, ktorú ponúkol predmetný 

pán. 

Kapráľ- Šak dajte do zápisnice, že ste oslovili troch. 

Zástupca starostu- Takže ja si myslím, že sme urobili preto maximum, aby sme to čo  

najefektívnejšie odpredali počas tej doby. Ako hovorím hodnota týchto  vecí je zo dňa na deň  

nižšia a dostatočne sa rozkradá. 

Páni poslanci bol to návrh pána poslanca Humeníka, týkajúci sa odpredaja predmetnej 

techniky kto je za tento návrh nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE – 3 za 

                               0 proti 

           0 zdržal sa 

Zástupca starostu- Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že 3 poslanci za, 

nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Páni poslanci  má niekto k tomu bodu z vás niekto  niečo? 

Pokiaľ nie, páni poslanci uzatváram tento bod a pokračujem v ďalšom bode.. 
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5.BOD ŽIADOSŤ O PREPLATENIE DOVOLENKY P. JÁNA ONDOVČÁKA 

BÝVALÉHO STAROSTU OBCE KVAKOVCE 

Zástupca starostu-  

Ďalším bodom programu je preplatenie dovolenky p. Jána Ondovčáka bývalého starostu  obce 

Kvakovce. Páni poslanci, pán Ondovčák doručil žiadosť na obec Kvakovce týkajúci sa 

preplatenie jeho nevyčerpanej dovolenky ako bývalého starostu, jedná sa podľa predloženej 

účtovnej správy od zamestnancov obecného úradu, jedná sa o nejakých 20 dní, ktoré si pán 

bývalý starosta Ondovčák nevyčerpal. V zmysle zákona o platových pomeroch starostov je 

tam alternatíva a možnosť pokiaľ nebola vyčerpaná predmetná dovolenka v príslušnom 

kalendárnom roku a ani následnom roku a pokiaľ predmetné preplatenie dovolenky schváli 

obecné zastupiteľstvo tak je tam alternatívna možnosť. 

Nech sa páči otváram rozpravu k tomuto bodu môžete sa vyjadriť. 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

Zástupca starostu- Nech sa páči pán poslanec Humenník 

Poslanec Humeník Viktor- Ja by som mal návrh skonštatoval by som, že je to podľa zákonika 

20 dní. 

Zástupca starostu –No je to podmienené súhlasom obecného zastupiteľstva. 

Poslanec Humeník Viktor- Návrh na uznesenie, 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky v počte 

20 dní na základe žiadosti bývalého starostu Jána Ondovčáka. 

Ďakujem páni poslanci má niekto niečo k tomu návrhu niekto z vás. Pokiaľ nie dávam 

hlasovať kto je za tento návrh pána poslanca Humeníka, nech dvihne ruku! 

HLASOVANIE – 3 za 

                               0 proti 

   0 zdržal sa 

Zástupca starostu- Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že 3 poslanci za, 

nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 

Páni poslanci má z vás niekto  niečo ohľadom predmetného bodu? 

Pokiaľ nemá nikto nič, uzatváram tento bod a pokračujeme ďalej v programe. Ďalším bodom 

programu je diskusia v ďalšom predmetnom bode kde je potom záver, páni poslanci keďže 

k predmetným bodom programu bola dostatočne otvorená diskusia, mali ste sa možnosť 

vyjadrovať, preto predmetný bod diskusia je vyčerpaná, pretože predmetné veci sa týkali 

predmetných bodov prerokovania, uzatváram aj tento bod a vzhľadom k tomu, že sme na 

dnešnom zasadnutí zastupiteľstva vyčerpali predmetný program zastupiteľstva chcem sa vám 

pekne poďakovať a dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončujem.  
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Ďakujem veľmi pekne spoluobčanom a na najbližšom zasadnutí vás srdečne  vítam 

a pozývam. Ďakujem pekne. 

 

Zástupca starostu ukončil IX. zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Kvakovce 

o hodine 16 a 40 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 – Magnus Zdenko, Humeník Viktor 

 

Podpisy : 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––- 

Zástupca starostu, ktorý plní úlohy starostu 
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Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 06.09. 2013 

rozhodlo 

 

UZNESENIE  21/2013 zo dňa 06.09.2013 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce rozhodlo o vyvodení zodpovednosti za vzniknutý stav 

nesplnenia povinnosti zo zmluvy o združení s PSK. 

 

HLASOVANIE – 3 za 

                                0 proti 

           0 zdržal sa 

 

 

 

UZNESENIE 22/2013 zo dňa 06.09.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce rozhodlo o vyvodení zodpovednosti za nesprávne 

a neefektívne vynakladanie verejných finančných prostriedkov obce Kvakovce, po uzatvorení 

zmlúv do distribučnej siete elektrickej energie pre verejné osvetlenie v rekreačnom stredisku 

Domaša- Dobrá, odo dňa prvej úhrady za fakturovanú elektrickú energiu až do termínu 

ukončenia zmluvného vzťahu o pripojení do distribučnej siete nad rozsah 9% v majetku 

verejného osvetlenia. 

 

HLASOVANIE – 3 za 

                                0 proti 

   0 zdržal sa 
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Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 06.09. 2013 

schvaľuje 

 

UZNESENIE  23/2013 zo dňa 06.09.2013 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce žiada zástupcu  Jána Tutka, ktorý plní toho času úlohy 

starostu, aby zabezpečil splnenie povinnosti obce Kvakovce zo zmluvy o združení č. 

210/2008/OP.  

 

HLASOVANIE – 3 za 

                                0 proti 

           0 zdržal sa 

 

 

 

UZNESENIE 24/2013 zo dňa 06.09.2013 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce poveruje zástupcu starostu Jána Tutka na úpravu 

zmluvných vzťahov  s VSD  a.s. Košice o pripojení do distribučnej siete a to v rozsahu 

podielov v majetku verejného osvetlenia. 

 

 

HLASOVANIE – 3 za 

                                0 proti 

   0 zdržal sa 
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Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 06.09. 2013 

schvaľuje 

 

UZNESENIE 25/2013 zo dňa 06.09.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje odpredaj nákladných automobilov 

TATRA148 a TATRA 148 autožeriav v šrotovej cene pre Ing. Jána Kačureka, výkup 

druhotných surovín, Ružová 91, 093 01 Vranov nad Topľou, podľa cenovej ponuky zo dňa 

03.09.2013 doručenej na obec Kvakovce dňa 05.09.2013 v sume 3 025€ 

 

 

HLASOVANIE – 3 za 

                                0 proti 

   0 zdržal sa 

 

 

 

 

UZNESENIE 26/2013 zo dňa 06.09.2013 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky v počte 

20 dní na základe žiadosti bývalého starostu Jána Ondovčáka.  

 

 

 

HLASOVANIE – 3 za 

                                0 proti 

   0 zdržal sa 

 



15 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 06.09. 2013 

ukladá 

 

UZNESENIE 27/2013 zo dňa 06.09.2013 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce ukladá hlavnému kontrolórovi obce vykonať  

komplexnú kontrolu na investičnej  akcii „Rekonštrukcia  verejného osvetlenia v rekreačnom 

stredisku Domaša- Dobrá“ a predložiť správu do obecného zastupiteľstva v náväznosti na 

uznesenie 126/2011. Termín ukončenia- koniec októbra 2013.  

 

 

HLASOVANIE – 3 za 

                                0 proti 

   0 zdržal sa 

 


